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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 menunjukan peta 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
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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.
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
Pada hakikatnya, pendidikan di Indonesia dilaksanakan dengan tujuan
meningkatkan sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan salah satu
modal dasar pembangunan dalam mencapai kesejahteraan seluruh bangsa
Indonesia untuk terciptanya suatu kehidupan yang adil dan makmur. Di
samping itu, pendidikan merupakan suatu usaha untuk menumbuhkan
manusia pembangunan yang mempunyai sikap dan perilaku kreatif, inovatif
dan selalu berkeinginan untuk maju.
Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun
2005 dikemukakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara. Hal ini perlu mendapat perhatian oleh para penentu kebijakan
mengenai pelaksananan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai.
Keberhasilan pendidikan (pembelajaran), sangat ditentukan oleh kondisi
yang

terbangun

selama

dalam

pelaksanaan

pembelajaran.

Kondisi

pembelajaran yang kondusif menjadikan peserta didik berhasil dalam belajar
mengikuti pembelajaran. Dengan perkataan lain, terciptanya kondisi
pembelajaran

yang

efektif

akan

menjadikan

proses

pembelajaran

berlangsung secara efektif dan efisien dan peserta didik berhasil dalam
mewujudkan tujuan/kompetensi yang diharapkan sebagai dampak yang
diikutinya.
Dalam melaksanakan tugas, guru harus menguasai kurikulum dan
mampu

menjabarkannya

menjadi

program

pendidikan

yang

lebih

operasional dalam bentuk program tahunan, program semester, program
bulanan, program mingguan, sampai pada rencana harian (dalam bentuk
RPP) yang siap disajikan di muka kelas. Kurikulum 2013 untuk semua mata
pelajaran harus dipelajari dengan cermat, baik dan matang, sehingga dapat
berpengaruh pada proses belajar-mengajar (teaching-learning process) dan
1

hasil belajar peserta didik. Hal ini menjadi tantangan baru bagi para guru
untuk mempelajari kurikulum yang baru, sebagai landasan dalam mengelola
kelasnya untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan.
Kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi
yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi
peserta didik. Jadi, tidak dapat disangkal lagi bahwa kurikulum yang
dikembangkan dengan berbasis pada kompetensi sangat diperlukan sebagai
instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi: (1) manusia
berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang
selalu berubah; (2) manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri; dan (3) warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

B. Tujuan
Tujuan yang diharapkan dalam mempelajari modul ini adalah sebagai
berikut:
1. Peserta pelatihan dapat memahami prinsip pengembangan kurikulum;
2. Peserta didik dapat menentukan tujuan kegiatan pembelajaran;
3. Peserta didik dapat menentukan kegiatan bermain sambil belajar
seuai untuk mencapai tujuan pengembangan
4. Peserta pelatihan dapat memilih materi kegiatan pengembangan yang
mendidik;
5. Peserta pelatihan dapat menyusun perencanaan semester.

C. Peta Kompetensi
Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, deskripsi singkat,
manfaat bahan ajar, kompetensi dasar dan indikator, materi pokok dan sub
materi pokok, manfaat modul, serta petunjuk belajar. Pembelajaran 1
membahas prinsip pengembangan kurikulum. Pembelajaran 2 membahas
penentukan tujuan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran 3 membahas
penentuan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai untuk mencapai
tujuan pengembangan. Pembelajaran 4 membahas pemilihan materi
kegiatan pengembangan yang mendidik. Pembelajaran 5 berisi uraian
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penyusunan

perencanaan semester. Pembelajaran 6 berisi uraian

mengenai penyusunan indikator pencapaian kompetensi dasar. Pada bagian
akhir dibahas mengenai penutup yang terdiri dari rangkuman dan evaluasi.

D. Ruang Lingkup
Dalam modul ini, dibahas tentang landasan kurikulum yang meliputi prinsip
pengembangan kurikulum, penentukan tujuan kegiatan pembelajaran,
kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan
pengembangan, pemilihan materi kegiatan pengembangan yang mendidik,
penyusunan perencanaan semester yang difokuskan pada pendekatan dan
model pembelajaran.

E. Saran dan Cara Penggunaan Modul
Modul

ini

dirancang

untuk

dipelajari

guru

untuk

menambah

pengetahuannya dalam bidang pedagogik. Oleh karena itu, langkahlangkah yang harus dilakukan guru (peserta pelatihan) dalam mempelajari
materi ini mencakup aktivitas individual dan kelompok. Secara umum
aktivitas individual meliputi: membaca materi dan mengerjakan tugas/soal
secara individu. Sementara itu, aktivitas kelompok meliputi: mendiskusikan
materi, bertukar pengalaman, kerja kelompok serta bersama-sama
melakukan refleksi. Dari gambaran di atas jelas bahwa aktivitas kelompok
selalu didahului oleh aktivitas individu. Dengan demikian, maka aktivitas
kelompok lebih merupakan forum untuk berbagi, memberikan pengayaan,
dan penguatan terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing
individu. Dengan mengikuti langkah-langkah yang dianjurkan dalam modul
ini, diharapkan peserta pelatihan secara individu dapat mengembangkan
kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu.
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PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUM

A. Tujuan
Pembelajaran ini bertujuan sebagai berikut:
1. Peserta pelatihan dapat menjelaskan pengertian kurikulum.
2. Peserta pelatihan dapat menjelaskan prinsip pengembangan kurikulum.
3. Peserta pelatihan dapat menentukan faktor yang mempengaruhi
pengembangan kurikulum.
4. Peserta pelatihan dapat menentukan landasan pelaksanaan kurikulum.

B. Indikator
Indikator pencapaian kompetensi, yakni:
1. Menjelaskan pengertian kurikulum;
2. Menjelaskan prinsip pengembangan kurikulum;
3. Menentukan faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum;
4. Menentukan landasan pengembangan kurikulum.

C. Uraian
1. Pengertian Kurikulum
Secara etimologis, kurikulum merupakan terjemahan dari kata
curriculum dalam bahasa Inggris, yang berarti rencana pelajaran. Curriculum
berasal dari kata "currere" yang berarti berlari cepat, maju dengan cepat,
merambat tergesa-gesa, menjelajahi, menjalani,

dan berusaha untuk

mencapai tujuan dengan cepat. Curriculum juga diartikan sebagai jarak yang
harus ditempuh oleh seorang pelari, mulai dari start hingga finish. Dalam
kamus Webster's (1857), kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang
harus dikuasai oleh siswa untuk mendapatkan ijazah atau naik kelas.
Dalam kajian tentang pengertian kurikulum di kalangan praktisi
pendidikan dan pakar pendidikan, banyak persepsi tentang pemahaman
kurikulum. Itulah sebabnya, terdapat berbagai macam pengertian atau
pemahaman mengenai

kurikulum. Beberapa pemahaman tersebut adalah

sebagai berikut.
a. Kurikulum dipandang sebagai suatu bahan tertulis yang berisi uraian
tentang program pendidikan suatu sekolah yang harus dilaksanakan dari
tahun ke tahun.
5

b. Kurikulum dilukiskan sebagai bahan tertulis untuk digunakan para guru
dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik.
c. Kurikulum adalah suatu usaha untuk menyampaikan asas-asas dan ciriciri yang penting dari suatu rencana dalam bentuk yang sedemikian rupa,
sehingga dapat dilaksanakan guru di sekolah.
d. Kurikulum diartikan sebagai tujuan pengajaran, pengalam-pengalaman
berajar, alat-alat pelajaran dan cara-cara penilaian yang direncanakan
dan digunakan dalam pendidikan.
e. Kurikulum dipandang sebagai program pendidikan yang direncanakan
dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu.
Dalam beberapa pendapat, maka pemahaman-pemahaman tersebut
dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, kelompok yang memandang
kurikulum sebagai suatu rencana atau bahan tertulis yang dapat dijadikan
pedoman bagi para guru di sekolah. Kedua, kelompok yang memandang
kurikulum sebagai program yang direncanakan dan dilaksanakan dalam
situasi yang yata di kelas.
Menurut Soedijarto (dalam Sagala, 2009), kurikulum adalah pengalaman
dan kegiatan belajar yang direncanakan untuk diatasi oleh peserta didik dalam
rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suatu
lembaga. Adapun menurut UUSP No. 20 Tahun 2003, kurikulum adalah
seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,

isi, dan bahan

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan pembelajaran dan evaluasi.
Kurikulum adalah suatu program yang direncanakan,dikembangkan, dan
akan dilaksanakan dalam situasi pembelajaran yang sengaja diciptakan di
sekolah. Oleh karena itu, kurikulum mempunyai fungsi bagi sekolah yaqng
bersangkutan, bagi sekolah di atasnya, bagi peserta didik, bagi orang tua,
bagi masyarakat, dan bagi pengguna lulusan. Komponen kurikulum terpenting
meliputi tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Pengembangan kurikulum yang
ideal mesti memperhatikan asas filosofis, psikologis, sosiologis, dan
organitoris (Ismawati, 2012:17).
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2. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum
Kurikulum dikembangkan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dianutnya.
Prinsip itu pada dasarnya merupakan kaidah yang menjiwai kurikulum
tersebut. Prinsip-prinsip yang biasa digunakan dalam suatu pengembangan
kurikulum, menurut Sudirman adalah sebagai berikut.
a. Prinsip Relevansi
Secara umum, istilah relevansi diartikan sebagai kesesuaian atau
keserasian pendidikan dengan tuntutan kehidupan bermasyarakat. Masalah
relevansi ini dapat dikaji sekurang-kurangnya lewat tiga segi, yaitu seperti
berikut ini: (1) Relevansi dengan lingkungan hidup para peserta didik. ; (2)
Relevansi dengan perkembangan kehidupan masa kini dan masa yang akan
dating; (3) Relevansi dengan tuntutan dalam dunia perkerjaan.
b. Prinsip efektivitas
Dalam kajian pendidikan, prinsip efektivitas dikaitkan dengan efektivitas
guru ketika mengajar dan efektivitas para peserta didik yang belajar. Implikasi
prinsip ini dalam pengembangan kurikulum ialah mengusahakan agar setiap
kegiatan kurikuler membuahkan hasil tanpa ada kegiatan yang terbuang siasia dan percuma.
c. Prinsip efisiensi
Implikasi prinsip ini mengusahakan agar kegiatan kurikuler dapat
menadayagunakan waktu, tenaga, biaya, dan sumber-sumber lain secara
cermat, tepat, sehingga hasil kegiatan kurikuler itu mewadahi dan memenuhi
harapan.
d. Prinsip fleksibilitas
Fleksibilitas ini artinya lentur/tidak kaku dalam memberikan kebebasan
bertindak.

Dalam

kurikulum,

pengertian

tersebut

dimaksudkan

untuk

kebebasan dalam memilih program pendidikan bagi para peserta didik dan
kebebasan dalam mengembangkan program pendidikan bagi para guru.
e. Prinsip kesinambungan (kontinuitas)
Implikasi ini mengusahakan agar antara berbagai tingkat dari jenis
program pendidikan saling berhubungan. Dalam tatanan bahan kurikulum
yang dikaitkan atau saling menjalin, maka dapat dijelaskan sebagai berikut.
1) Kesinambungan antara berbagai tingkat sekolah. Terdapat beberapa hal
yang harus diperhatikan dalam menyusun kurikulum di tingkat sekolah,
7

yaitu: (1) bahan pembelajaran yang diajarkan hendaknya sambung
menyambung antara tingkat yang satu dengan tingkat lain yang lebih tinggi;
(2) bahan pembelajaran yang sudah disajikan pada tingkat sekolah yang
lebih rendah tidak perlu lagi disajikan pada tingkat yang lebih tinggi.
2) Kesinambungan antara berbagai tingkat bidang studi. Seringkali bahan
sajian dalam berbagai bidang studi mempunyai hubungan yang satu
dengan yang lain. Sehubungan dengan dengan kennyataan itu, urutan
berbagai penyajian berbagai mata pelajaran hendaknya diusahakan agar
terjalin lebih baik.
f. Prinsip objektivitas
Implikasi prinsip ini mengusahakan agar semua kegiatan kurikulum
dilakukan

dengan

kegiatan

catatan

kebenaran

ilmiah

dengan

mengenyampingkan pengaruh-pengaruh emosional dan irasional.
g. Prinsip demokrasi
Implikasi ini ialah mengusahakan agar penyelenggaraan pendidikan
dikelola dan dilaksanakan secara demokratis.
Apabila prinsip pengembangan kurikulum di atas dijadikan pedoman
dalam

mengembangkan

kurikulum

sekolah,

maka

kurikulum

yang

dihasilkan akan semakin baik. Dengan demikian, kurikulum tersebut dapat
digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran
di sekolah.

3. Faktor-Faktor yang Perlu Diperhatikan dalam Pengembangan
Kurikulum
Kurikulum merupakan salah satu pilar utama yang mempengaruhi
keberhasilan pendidikan nasional. Sebagai salah satu bagian dalam sistem
pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis, kurikulum memiliki
peranan yang sangat penting bagi kegiatan pendidikan yang sedang
dilaksanakan. Kurikulum menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
Pasal 1 Ayat (19) adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
tertentu.
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Kurikulum 2013 adalah bentuk penyempurnaan dari Kurikulum KTSP.
Kurikulum

2013 tersebut

merupakan kurikulum

pendidikan dengan

penekanan pada integrasi pendidikan karakter ke dalam semua mata
pelajaran

dengan tujuan membentuk peserta didik menjadi manusia

berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu
berubah; dan manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; dan
warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pengembangan
Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan Pengembangan Kurikulum
Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006
yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara
terpadu.

4. Landasan Pengembangan Kurikulum
Secara umum, makna landasan dapat dikategorikan menjadi tiga hal.
Pertama, sebuah fondasi yang dibangun di atas sebuah bangunan. Kedua,
pikiran abstrak yang dijadikan titik tolak bagi pelaksanaan suatu kegiatan.
Ketiga, pandangan abstrak yang telah teruji, kurikulum dipergunakan sebagai
titik tolak dalam menyusun konsep, pelaksanaan konsep, dan evaluasi
konsep. Terkait dengan makna landasan tersebut, maka ada empat landasan
yang digunakan dalam pengembangan kurikulum, yaitu sebagai berikut.
a.

Landasan Filosofis/Yuridis
Sistem nilai atau pandangan hidup adalah dasar kehidupan yang
dianut oleh suatu masyarakat. Pancasila adalah pandangan dan falsafah
hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang tercantum dalam sila-sila
Pancasila harus dapat menjawai setiap arah pengembangan kurikulum.
Landasan filosofis ini kemudian diterjemahkan lebih rinci dalam landasan
yuridis, sebagaimana termuat dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang
menyatakan

bahwa

pendidikan

itu

adalah

suatu

kegiatan

yang

mempunyai tujuan; dalam kegiatan pendidikan itu terdapat suatu rencana
yang disusun; dan rencana tersebut dilaksanakan melalui

cara yang

telah ditetapkan.
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b. Landasan Psikologis
Landasan psikologis dimaksudkan agar dalam penyusunan kurikulum
patut diperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan karakteristik peserta didik.
Sebagaimana diketahui bersama bahwa karakteristik peserta didik dalam
realitasnya sangatlah beragam dan memiliki tingkat perkembangan yang
berbeda di setiap jenjang pendidikannya. Karena itu, kurikulum diharapkan
dapat dirumuskan sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik sehingga
nilai manfaat bagi perkembangan dan kemajuan peserta didik patut
diperhatikan dalam penyusunan kurikulum.
c. Landasan Sosiologis
Dengan menjadikan karakteristik masyarakat Indonesia sebagai
landasan dalam pengembangan kurikulum, maka pembelajar yang diajar
nantinya tidak akan teralienasi dari lingkungan sosialnya. Lembaga
pendidikan sebenarnya dibentuk oleh masyarakat dan dihidupi masyarakat,
karenanya pendidikan harus memberi kemanfaatan kepada masyarakat.
Dengan demikian, pendidikan tidak justru mengasingkan individu dari
lingkungannya. Kurikulum yang dikembangkan harus sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.
d. Landasan Organisatoris
Dalam perumusan kurikulum, perlu disusun suatu desain yang tepat
dan fungsional. Desain yang tepat akan mampu membawa perubahan
yang positif terhadap peserta didik. Selain itu, desain yang fungsional juga
patut diperhatikan. Desain kurikulum yang tidak fungsional

akan

berdampak pada tidak bermanfaatnya kurikulum. Semakin tepat dan
fungsional suatu kurikulum, maka dalam pelaksanaannya akan memberi
efektivitas dari keberadaan kurikulum tersebut.
5. Membedakan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013
Dalam Standar Nasional pendidikan pasal 1 ayat 15 disebutkan
bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum
operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan
pendidikan. Kurikulum ini dikembangkan berdasarkan Undang-Undang No.
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 ayat 1 dan 2.
Kedua ayat tersebut adalah sebagai berikut.
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a. Pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
b. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan
dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi
daerah, dan peserta didik.
c. Hendaknva diusahakan agar terjalin dengan baik.
Mulyana (dalam Siregar, 2013:68) menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang
perlu dipahami dalam kaitannya dengan kurikutum tingkat satuan pendidikan,
hal tersebut adalah sebagai berikut.
a. KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi
dan karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat setempat dan
peserta didik.
b. Sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan
pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan
standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas pendidikan
kabupaten atau kota dan departemen agama yang bertanggung jawab di
bidang pendidikan.
c. Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di
perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing
perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
Kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi
untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik
tersebut. Kurikulum 2013 dikembangkan berbasis pada kompetensi sangat
diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi: (1)
manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman
yang selalu berubah; (2) manusia terdidik yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri; dan (3) warga negara yang demokratis, bertanggung jawab.
Pengembangan

Kurikulum

2013

merupakan

langkah

lanjutan

Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada
tahun

2004

dan

KTSP

2006

yang

mencakup

kompetensi

sikap,

pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu.
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D. Aktivitas Pembelajaran
Dalam mempelajari materi ini, aktivitas pembelajaran peserta
pelatihan dipaparkan berikut ini.
1. Peserta pelatihan menjelaskan pengertian kurikulum;
2. Peserta pelatihan menjelaskan prinsip pengembangan kurikulum;
3. Peserta pelatihan menentukan faktor yang mempengaruhi
pengembangan kurikulum;
4. Peserta pelatihan menentukan landasan pelaksanaan kurikulum.

E. Latihan
Jawablah pertanyaan di bawah ini.
1. Jelaskanlah pengertian kurikulum!
2. Jelaskan prinsip pengembangan kurikulum!
3. Kemukakanlah

faktor-faktor

yang

mempengaruhi

pengembangan

kurikulum!

F. Rangkuman
Kurikulum adalah pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan
untuk diatasi oleh peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan
yang telah ditetapkan dalam suatu lembaga.
Fungsi kurikulum difokuskan pada tiga aspek. Pertama, fungsi kurikulum
bagi sekolah yang bersangkutan. Kedua, fungsi kurikulum bagi tatanan
tingkat sekolah. Ketiga, fungsi bagi konsumen.
Kurikulum dikembangkan berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut: (1)
Prinsip Relevansi, (2) Prinsip efektivitas, (3) Prinsip efisiensi, (4) Prinsip
fleksibilitas, (5) Prinsip kesinambungan (kontinuitas), (6) prinsip objektivitas,
(6) Prinsip demokrasi.
Ada empat landasan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum,
yaitu sebagai berikut (1) landasan filosofis/yuridis, (2) landasan psikologis,
(3) landasan sosiologis, dan (4) landasan organisatoris.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
1. Apakah Saudara telah memahami materi yang telah Saudara pelajari?
2. Menurut Saudara, adakah materi yang disajikan pada bagian ini sulit
Saudara pahami?
3. Materi mana saja yang paling mudah Saudara pahami?
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4. Apakah materi yang disajikan pada bagian ini memberikan informasi baru
kepada Saudara?
5. Pada bagian mana yang menurut Saudara perlu ditambahkan sehingga
menjadi lebih baik?

H. Kunci Jawaban
1. Kurikulum merupakan suatu rencana atau bahan tertulis yang dapat
dijadikan pedoman bagi para guru di sekolah dalam kegiatan belajar yang
direncanakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
2. Prinsip pengembangan kurikulum yakni prinsip relevansi, efektivitas,
efisiensi, fleksibilitas, kesinambungan, objektivitas, dan demokratis.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum di antaranya
ketersediaan sarana dan prasarana, kesiapan guru, kepala sekolah, dan
pengawas sekolah, dukungan orang tua dan masyarakat, serta dukungan
manajemen sekolah.
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MENENTUKAN TUJUAN KEGIATAN

A. Tujuan
Tujuan mempelajari materi ini adalah sebagai berikut:
1. Peserta pelatihan dapat menjelaskan pengertian pembelajaran.
2. Peserta pelatihan dapat menjelaskan tujuan pembelajaran.
3. Peserta pelatihan dapat menjelaskan tujuan pembelajaran berdasarkan
ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.
4. Peserta pelatihan dapat menentukan tujuan pembelajaran.

B. Indikator
Indikator yang akan dicapai dalam pembelajaran ini, yakni peserta pelatihan:
1. menjelaskan pengertian pembelajaran
2. menjelaskan tujuan pembelajaran,
3. menjelaskan tujuan pembelajaran berdasarkan ranah kognitif,
4. menentukan tujuan pembelajaran

C. Uraian
1. Pengertian Pembelajaran
Secara prinsip, kegiatan pembelajaran merupakan proses pendidikan
yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan
potensinya menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat
dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup
dan

untuk

bermasyarakat,

berbangsa,

serta

berkontribusi

pada

kesejahteraan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran
diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik menjadi
kompetensi yang diharapkan.
Untuk mencapai kualitas pembelajaran yang diharapkan, perlu dibuat
rancangan pembelajaran. Rancangan pembelajaran tersebut menggunakan
prinsip yang: (1) berpusat pada peserta didik, (2) mengembangkan
kreativitas peserta didik, (3) menciptakan kondisi menyenangkan dan
menantang, (4) bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika, dan
(5) menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan
berbagai

strategi

dan

metode

pembelajaran

yang

menyenangkan,

kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna.

15

Dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik didorong untuk menemukan
sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi
baru

dengan

yang

sudah

ada

dalam

ingatannya,

dan

melakukan

pengembangan menjadi informasi. Pandangan ini hendaknya menjadi dasar
bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran.

2. Pengertian Tujuan Pembelajaran
Komponen tujuan memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem
pembelajaran. Tujuan tersebut harus dicapai dalam proses pembelajaran.
Dengan perkataan lain, sebagai kegiatan yang mempunyai tujuan, maka
segala sesuatu yang dilakukan guru dan peserta didik dalam proses
pembelajaran hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan. Tujuan merupakan pengikat segala aktivitas guru dan peserta
didik. Oleh sebab itu, merumuskan tujuan merupakan langkah pertama yang
harus

dilakukan

dalam

merancang

sebuah

perencanaan

program

pembelajaran.
3. Tujuan Pembelajaran Ditinjau dari Ranah Kognitif, Afektif, dan
Psikomotorik
Belajar adalah suatu proses usaha yang sengaja dilakukan
peserta didik untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru
secara keseluruhan, secara keseluruhan, secara sadar, dan perubahan
tersebut relatif menetap serta membawa pengaruh dan manfaat yang positif
bagi siswa dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam upaya
mencapai tujuan kurikuler program pendidikan di suatu lembaga pendidikan,
maka perlu dirumuskan tujuan pembelajaran umum maupun tujuan
pembelajaran khusus. Apabila tujuan pembelajaran suatu program atau
bidang pelajaran itu ditinjau dari hasil belajar, maka akan muncul tiga
ranah/aspek, yaitu ranah kognitif,

afektif, dan psikomotorik (Hosnan,

2014:10-12).
a. Tujuan pembelajaran ranah kognitif
Taksonomi ini mengelompokkan ranah kognitif ke dalam enam
kategori. Keenam kategori itu mencakup keterampilan intelektual dari tingkat
rendah sampai dengan tingkat tinggi. Keenam kategori itu tersusun secara
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hierarkis yang berarti tujuan pada tingkat di atasnya dapat dicapai apabila
tujuan pada tingkat di bawahnya telah dikuasai. Adapun keenam kategori
tersebut

adalah

sebagai

berikut:

(1)

Kemampuan

kognitif

tingkat

pengetahuan (C1); (2) Kemampuan kognitif tingkat pemahaman (C2); (3)
Kemampuan kognitif tingkat penerapan (C3); (3) Kemampuan kognitif tingkat
analisis (C4); (4) Kemampuan kognitif tingkat sintesis (C5); dan (5)
Kemampuan kognitif tingkat evaluasi (C6).

b. Tujuan pembelajaran ranah afektif
Tujuan pembelajaran ranah afektif berorientasi pada nilai dan sikap.
Tujuan pembelajaran tersebut menggambarkan proses seseorang dalam
mengenali dan mengadopsi suatu nilai dan sikap tertentu menjadi pedoman
dalam bertingkah laku yang meliputi (1) pengenalan (receiving), (2)
pemberian respons (responding); (3) penghargaan terhadap nilai (valuing);
(4) pengorganisasian (organization), (5) pemeranan (characterization).

c. Tujuan pembelajaran ranah psikomotorik
Tujuan pembelajaran ranah psikomotorik secara hierarkis dibagi ke
dalam lima kategori berikut: (1) peniruan (imitation), (2) manipulasi
(manipulation); (3) ketetapan gerakan (precision), (4) artikulasi (articulation),
naturalisasi (naturalization).

4. Penyusunan Tujuan Pembelajaran
Setiap

kegiatan

pembelajaran

yang

dilakukan,

guru

harus

merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tersebut menjadi
pedoman bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Dalam Kurikulum 2013, tujuan pembelajaran tidak lagi dituliskan. Akan
tetapi, tujuan itu diungkapkan dalam bentuk indikator. Dengan tercapainya
indikator tersebut, berarti tujuan pembelajaran telah tercapai.
5. Memotivasi Peserta Didik untuk Mencapai Tujuan Pembelajaran
Belajar adalah suatu proses usaha yang sengaja dilakukan peserta
didik untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara
keseluruhan, secara sadar, dan perubahan tersebut relatif menetap serta
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membawa pengaruh dan manfaat yang positif bagi peserta didik dalam
berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam tujuan pembelajaran tersebut,
ada tiga ranah/aspek, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Tujuan pembelajaran pada ranah kognitif mencakup keterampilan
intelektual dari tingkat rendah sampai dengan tingkat tinggi. Tujuan
pembelajaran pada ranah afektif berorientasi pada nilai dan sikap yang
menggambarkan proses seseorang dalam mengenali dan mengadopsi suatu
nilai dan sikap tertentu menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Tujuan
pembelajaran ranah pada psikomotorik secara hierarkis dibagi ke dalam lima
kategori, yaitu (1) peniruan (imitation), (2) manipulasi (manipulation), (3)
ketetapan gerakan (precision), (4) artikulasi (articulation), dan (5) naturalisasi
(naturalization). Tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai jika peserta didik
termotivasi mengikuti pembelajaran.
Motivasi ada dua macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi
ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri
seseorang, motivasi yang timbul tanpa paksaan dari orang lain, atau motivasi
yang timbul atas kemauan sendiri. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang
timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu, baik dengan adanya ajakan,
suruhan, atau paksaan dari orang lain sehingga dengan keadaan yang
demikian peserta didik mau melakukan aktivitas belajar.

D. Aktivitas Pembelajaran
Dalam kegiatan pembelajaran ini, aktivitas pembelajaran dipaparkan di bawah
ini.
1. Peserta pelatihan menjelaskan pengertian tujuan pembelajaran.
2. Peserta pelatihan menjelaskan tujuan pembelajaran yang berupa ranah
kognitif, afektif, dan psikomotorik.
3. Peserta pelatihan menentukan tujuan pembelajaran.

E. Latihan
Jawablah pertanyaan di bawah ini!
1. Jelaskan pengertian tujuan pembelajaran!
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2. Jelaskan tujuan pembelajaran berdasarkan ranah kognitif, afektif, dan
psikomotorik!
3. Tulislah salah satu kompetensi dasar pada mata pelajaran yang Saudara
ampu! Setelah itu, tuliskan tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi
dasar yang Saudara pilih!

F. Rangkuman
1. Komponen tujuan memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem
pembelajaran. Kalau diibaratkan, tujuan adalah komponen jantungnya
dalam sistem tubuh manusia. Proses pembelajaran dapat berlangsung
dengan baik jika ditentukan tujuan yang harus dicapai.
2. Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan ranah kognitif, afektif, dan
psikomotorik. Pencapaian tujuan pembelajaran berdasarkan ketiga ranah
ini sangat penting dilakukan.
3. Tujuan pembelajaran menjadi pedoman bagi guru dalam melaksanakan
kegiatan

pembelajaran.

Meskipun

dalam

Kurikulum

2013,

tujuan

pembelajaran tidak lagi dituliskan, tetapi tujuan itu diungkapkan dalam
bentuk indikator. Dengan tercapainya indikator tersebut, berarti tujuan
pembelajaran telah tercapai.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Setelah menjawab pertanyaan pada bagian ini, Saudara telah
memperoleh pemahaman yang memadai mengenai tujuan pembelajaran.
Dalam menentukan tujuan pembelajaran, Saudara diharapkan mencermati
kompetensi dasarnya. Dengan demikian, tujuan pembelajaran yang Saudara
rumuskan dapat dengan mudah dicapai.

H. Kunci Jawaban
1. Tujuan merupakan pengikat segala aktivitas guru dan peserta didik.
Tujuan tersebut harus dicapai dalam proses pembelajaran.
2. Dalam tujuan pembelajaran, ada tiga ranah/aspek, yang dicapai, yaitu
ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.
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PENENTUAN KEGIATAN BERMAIN SAMBIL BELAJAR YANG SESUAI
UNTUK MENCAPAI TUJUAN PENGEMBANGAN

A. Tujuan
Tujuan mempelajari materi ini adalah sebagai berikut:
1. Peserta pelatihan dapat menjelaskan hakikat pengalaman belajar.
2. Peserta

pelatihan

dapat

menjelaskan

pertimbangan

menentukan

pengalaman belajar.
3. Peserta pelatihan dapat menjelaskan penerapan pengalaman belajar
sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik.
4. Peserta pelatihan dapat menjelaskan menjelaskan tahapan pengembangan
pengalaman belajar.
5. Peserta pelatihan dapat menjelaskan pengelolaan

kelas berdasarkan

prinsip PAKEM .

B. Indikator
Indikator yang akan dicapai dalam pembelajaran ini, yakni peserta pelatihan:
1. menjelaskan hakikat pengalaman belajar
2. menjelaskan pertimbangan menentukan pengalaman belajar
3. menjelaskan penerapan pengalaman belajar sesuai dengan usia dan
tingkat kemampuan belajar peserta didik.
4. menjelaskan tahapan pengembangan pengalaman belajar
5. menjelaskan pengelolaan kelas berdasarkan prinsip PAKEM
C. Uraian Kegiatan

1. Hakikat Pengalaman Belajar
Pengalaman belajar (learning experiences) adalah sejumlah aktivitas peserta
didik yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru
sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Ketika guru berpikir tentang
informasi dan kemampuan seperti yang harus dimiliki oleh peserta didik,
maka pada saat itu juga semestinya berpikir tentang pengalaman belajar
yang harus didesain agar tujuan dan kompetensi itu dapat diperoleh setiap
peserta didik. Hal ini sangat penting untuk dipahami, sebab segala sesuatu
yang akan dicapai sangat ditentukan oleh cara mencapainya.
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Pengalaman belajar diperlukan untuk memahami cara individu memperoleh
pengetahuan. Melalui pemahaman tersebut, selanjutnya dapat ditentukan
strategi yang dapat digunakan untuk merancang pengalaman belajar, sesuai
dengan tujuan yang ingin dicapai dan sesuai dengan tahapan perkembangan
individu itu sendiri.

2. Pertimbangan Menentukan Pengalaman Belajar
Ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam merancang dan
mengembangkan pengalaman belajar peserta didik. Pertimbangan tersebut
dipaparkan berikut ini.
a. Sesuai dengan Tujuan atau Kompetensi yang akan Dicapai
Dalam

sistem

perencanaan

dan

desain

pembelajaran,

tujuan

merupakan komponen utama dan pertama yang harus dipikirkan oleh seorang
desainer pembelajaran. Segala sesuatu yang harus dilakukan guru dan
peserta didik diarahkan untuk mencapai tujuan itu. Dilihat dari domainnya,
tujuan itu terdiri atas tujuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketika
dirumuskan tujuan yang berada dalam kawasan kognitif harus berbeda
rancangan pengalaman belajarnya dengan rumusan afektif dan psikomotorik
karena masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda.
b. Sesuai dengan Jenis Bahan atau Materi Pelajaran
Pengalaman

belajar

yang

direncanakan

dan

didesain,

harus

memerhatikan karakteristik materi pelajaran baik dilihat dari kompleksitas
materi maupun pengemasannya. Materi pelajaran yang bersifat data atau
fakta harus berbeda penyajiannya dibandingkan dengan jenis materi pelalaran
yang bersifat konsep atau prinsip. Demikian juga, materi pelajaran yang
dikemas sebagai bahan belajar mandiri harus berbeda dengan materi
pelajaran yang dikemas untuk belajar klasikal.
c. Ketersediaan Sumber Belajar
Selain pertimbangan tujuan dan isi bahan pelajaran, seorang desainer
pembelajaran

dalam

menentukan

pengalaman

belajar

juga

harus

memerhatikan ketersediaan sumber belajar yang dapat digunakan. Misalnya,
pengalaman belajar melalui penugasan untuk menganalisis buku akan efektif,
manakala bukunya tersedia secara memadai; pengalaman belajar melalui
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wawancara untuk mendapatkan informasi tertentu akan efektif manakala ada
narasumber yang dapat dimintai informasinya.
d. Pengalaman Belajar Harus Sesuai dengan Karakteristik Peserta didik
Kondisi

dan

karakteristik

peserta

didik

merupakan

salah

satu

pertimbangan yang harus diperhatikan, baik menyangkut minat dan bakat
peserta didik, kecenderungangaya belajar maupun kemampuan dasar yang
dimiliki peserta didik. Peserta didik yang dianggap telah memiliki kemampuan
dasar yang baik akan berbeda dengan peserta didik yang hanya sedikit atau
tidak memiliki kemampuan dasar.
Di samping beberapa pertimbangan di atas, ada sejumlah prinsip yang
harus diperhatikan jika akan mengembangkan pengalaman belajar. Prinsipprinsip tersebut dijelaskan di bawah ini.
1) Berorientasi pada tujuan
Dalam sistem pembelajaran, tujuan merupakan komponen yang utama.
Segala aktivitas guru dan peserta didik, mestilah diupayakan untuk mencapai
tujuan yang telah ditentukan. Ini sangat penting, sebab pembelajaran adalah
proses yang mempunyai tujuan. Oleh karenanya, efektivitas pengembangan
pengalaman belajar ditentukan dari keberhasilan peserta didik mencapai
tujuan pembelajaran.
2) Aktivitas
Pengalaman belajar peserta didik harus dapat mendorong agar peserta
didik beraktivitas melakukan sesuatu. Aktivitas tidak dimaksudkan terbatas
pada aktivitas fisik, tetapi juga meliputi aktivitas yang bersifat psikis seperti
aktivitas mental. Misalkan ketika guru berceramah, sebenarnya dalam proses
berceramah, guru harus mendorong agar peserta didik memiliki pengalaman
belajar yang bukan hanya sekadar mendengarkan penjelasan guru, tetapi
juga agar peserta didik memiliki pengalaman untuk menghayati materi
pelajaran yang dituturkan melalui proses menyimak dan meragukan tentang
segala sesuatu yang dituturkan, sehingga dari keraguan itu memunculkan
keinginannya untuk memperdalam mareri pelajaran. Individualitas
Mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individu peserta didik.
Oleh sebab itu, pengalaman belajar dirancang untuk setiap individu peserta
didik. Walaupun guuru mengajar pada kelompok peserta didik, namun pada
hakikatnya yang ingin dicapai adalah perubahan perilaku setiap peserta didik.
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Sama dengan penanganan yang dilakukan oleh seorang dokter. Dikatakan
seorang dokter yang jitu dan profesional manakala ia menangani 50 orang
pasien, seluruhnya sembuh; dan dikatakan dokter yang tidak baik manakala ia
menangani 50 orang pasien, 49 sakitnya bertambah parah atau malah mati.
Demikian juga halnya dengan guru, dikatakan guru yang baik dan profesional
manakala ia menangani 50 orang peserta didik, seluruhnya berhasil mencapai
tujuan; dan sebaliknya, dikatakan guru yang tidak baik atau tidak berhasil
manakala ia menangani 50 orang peserta didik, 49 tidak berhasil mencapai
tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, dilihat dari segi jumlah peserta didik
sebaiknya standar keberhasilan guru ditentukan setinggi-tingginya. Semakin
tinggi standar keberhasilan ditentukan, maka semakin berkualitas proses
pembelajaran.
3) lntegritas
Mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif, tetapi juga
mengembangkan aspek afektif dan aspek psikomotorik. Oleh karena itu,
merancang pengalaman belajar peserta didik, harus dapat mengembangkan
seluruh aspek kepribadian sirwa secara terintegrasi. Penggunaan metode
diskusi, contohnya, guru harus dapat merancang pengalaman belajar, yang
tidak hanya terbatas pada pengembangan aspek intelektual, tetapi juga harus
mendorong

peserta

didik

agar

mereka

dapat

berkembang

secara

keseluruhan, misalnya mendorong untuk dapat menghargai pendapat orang
lain, berani mengeluarkan gagasan atau ide-ide yang orisinal, dan bersikap
jujur, tenggang rasa.

3. Penerapan Pengalaman Belajar sesuai dengan Usia dan Tingkat
Kemampuan Belajar Peserta Didik
Dalam Bab IV pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005
dikatakan

bahwa

proses

pembelajaran

pada

satuan

pendidikan

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,
memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang
yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat,
minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
Sesuai dengan isi peraturan pemerintah di atas, maka ada sejumlah
prinsip khusus dalam merancang pengalaman belajar, yakni sebagai berikut:
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a. Interaktif
Prinsip interaktif mengandung makna bahwa mengajar bukan hanya
sekadar menyampaikan pengetahum dari guru ke peserta didik; tetapi
mengajar dianggap sebagai proses mengatur lingkungan yang dapat
merangsang peserta didik untuk belajar. Dengan demikian, pengalaman
pembelajaran harus dapat mendorong agar peserta didik berinteraksi baik
antara guru dan peserta didik, antara peserta didik dan peserta didik; maupun
antara peserta didik dengan lingkungannya. Melalui proses interaksi,
memungkinkan kemampuan peserta didik berkembang baik mental maupun
intelektual.
b. lnspiratif
Proses

pembelajaran

adalah

proses

yang

inspiratif,

yang

memungkinkan peserta didik untuk mencoba dan melakukan sesuatu.
Berbagai informasi dan proses pemecahan masalah dalam pembelajaran
bukan harga mati, yang bersifat mutlak, akan tetapi merupakan hipotesis yang
merangsang peserta didik untuk berpengalaman mencoba dan mengujinya.
Oleh karena itu guru, mesti membuka berbagai kemungkinan yang dapat
dikerjakan peserta didik. Biarkan peserta didik berbuat dan berpikir sesuai
dengan inspirasinya sendiri, sebab pengetahuan pada dasarnya bersifat
subjektif, yang bisa dimaknai oleh setiap subjek belaiar.
c. Menyenangkan
Proses pembelajaran adalah proses yang dapat mengembangkan
seluruh potensi peserta didik. Seluruh potensi itu hanya mungkin dapat
berkembang manakala peserta didik terbebas dari rasa takut, dan
menegangkan. Oleh karena itu, perlu diupayakan agar pengalaman belajar
merupakan

proses

yang

menyenangkan

(enjoyful

learning).

Proses

pembelajaran yang menyenangkan dapat dilakukan pertama, dengan menata
ruangan yang apik dan menarik, yaitu yang memenuhi unsur kesehatan
misalnya dengan pengaturan cahaya, ventilasi dan sebagainya; serta
memenuhi unsur keindahan, misalnya cat tembok yang segar dan bersih,
bebas dari debu, lukisan dan karya-karya peserta didik yang tertata, dan vas
bunga. Kedua, melalui pengelolaan pembelajaran yang hidup dan bervariasi,
yakni dengan nenggunakan pola dan model pembelajaran, media dan sumber
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belaiar

yang

relevan

serta

gerakan-gerakan

guru

yang

mampu

membangkitkan motivasi belajar peserta didik.
d. Menantang
Proses pembelajaran adalah proses yang menantang peserta didik
untuk mengembangkan kemampuan berpikir, yakni merangsang kerja otak
secara maksimal. Kemampuan tersebut dapat ditumbuhkan dengan cara
mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik melalui kegiatan mencobacoba, berpikir secara intuitif atau bereksplorasi. Apa pun yang diberikan dan
dilakukan guru harus dapat merangsang peserta didik untuk berpikir (learning
how to learn) dan melakukan (learning how to do).
e. Motivasi
Motivasi adalah aspek yang sangat penting untuk membelajarkan
peserta didik. Tanpa adanya motivasi tidak mungkin peserta didik memiliki
kemauan untuk belajar. Oleh karena itu, membangkitkan motivasi merupakan
salah satu peran dan tugas guru dalam setiap proses pembelajaran. Motivasi
dapat diartikan sebagai dorongan yang memungkinkan peserta didik untuk
bertindak melakukan sesuatu.
4. Tahapan Pengembangan Pengalaman Belajar
Proses memberikan pengalaman belajar pada peserta didik, secara
umum terdiri atas tiga tahap, yakni tahap permulaan (prainstruksional), tahap
pengajaran (instruksional), dan tahap penilaian/tindak lanjut. Ketiga tahapan
ini harus ditempuh pada setiap saat melaksanakan pengajaran. Jika satu
tahapan tersebut ditinggalkan, maka pengalaman belajar peserta didik tidak
akan sempurna.
a. Tahap Prainstruksional
Tahap prainstruksional adalah tahapan yang ditempuh guru pada saat ia
memulai proses belajar dan mengajar. Beberapa kegiatan yang dapat
dilakukan oleh guru atau oleh peserta didik pada tahapan ini:
1) Guru menanyakan kehadiran peserta didik dan mencatat yang tidak
hadir. Kehadiran peserta didik dapat dijadikan salah satu tolok ukur
kemampuan guru mengajar. Tidak selalu ketidakhadiran peserta didik
disebabkan kondisi peserta didik yang bersangkutan (sakit, malas, bolos,
dan), tetapi bisa juga terjadi karena pengajaran dan guru yang melakukan
kegiatan pembelajaran, tidak menyenangkan,
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sikapnya tidak disukai

karena dianggap merugikan peserta didik (misalnya penilaian tidak adil,
memberi hukuman yang menyebabkan frustasi).
2) Bertanya kepada peserta didik. Kalimat yang biasa digunakan, “Sampai
di mana pembahasan pembelajaran sebelumnya?” Dengan demikian,
guru mengetahui ada tidaknya kebiasaan belajar peserta didik di
rumahnya sendiri. Setidak-tidaknya kesiapan peserta didik menghadap
pelajaran hari itu.
3) Mengajukan pertanyaan kepada peserta didik di kelas, atau peserta didik
tertentu tentang bahan pelajaran yang sudah diberikan sebelumnya. Hal
ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman peserta didik mengenai
materi yang telah dipelajarinya.
4) Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai
bahan pelajaran yang belum dikuasainya dari pengajaran yang telah
dilaksanakan sebelumnya.
5) Mengulang kembali bahan pelajaran yang lalu (bahan pelajaran
sebelumnya) secara singkat, tetapi mencakup semua bahan aspek yang
telah dibahas sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai dasar bagi pelajaran
yang akan dibahas hari berikutnya nanti, dan sebagai usaha dalam
menciptakan kondisi belajar peserta didik.
Pada hakikatnya, tujuan tahapan ini adalah mengungkapkan kembali
tanggapan peserta didik terhadap bahan yang telah diterimanya, dan
menumbuhkan kondisi belajar dalam hubungannya dengan pelajaran hari itu.
Tahap prainstruksional dalam strategi mengajar mirip dengan kegiatan
pemanasan dalam olahraga. Kegiatan ini akan mempengaruhi keberhasilan
peserta didik dalam memahami materi pelajaran yang dipelajarinya.
b. Tahap lnstruksional
Tahap kedua adalah tahap pengajaran atau inti, yakni kegiatan yang
dilakukan dalam memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik.
Tahap instruksional akan sangat tergantung pada strategi pembelajaran yang
akan diterapkan, misalnya strategi ekspositori, inkuiri dan cooperative
learning. Manakala tujuan pelajaran dan bahan pelajaran yang harus dicapai
bukan merupakan tujuan yang kompleks ditambah dengan jumlah peserta
didik yang besar sehingga dalam tahapan instruksional, guru memandang
pengalaman belajar dirancang agar peserta didik menyimak materi pelajaran
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secara utuh. Untuk memudahkan memahami kegiatan pembelajaran yang
dilakukan,

secara umum kegiatan tersebut dapat diidentifikasi

sebagai

berikut.
1) Menjelaskan pada peserta didik tujuan pengajaran yang harus dicapai
peserta didik.
2) Menuliskan pokok materi yang akan dibahas hari itu.
3) Membahas pokok materi yang telah dituliskan tadi. Dalam pembahasan
materi itu dapat ditempuh dua cara. Cara pertama, pembahasan dimulai
dari gambaran umum materi pengajaran menuju kepada topik secara
lebih khusus. Cara kedua, pembahasan dimulai dari topik khusus menuju
topik umum.
4) Pada setiap pokok materi yang dibahas sebaiknya diberikan contohcontoh konkret. Demikian pula peserta didik harus diberikan pertanyaan
atau tugas

untuk mengetahui tingkat pemahaman dari setiap pokok

materi yang telah dibahas.
5) Penggunaan alat bantu pengajaran sangat diperlukan untuk memperjelas
pembahasan setiap pokok materi.
6) Menyimpulkan hasil pembahasan dari pokok materi. Kesimpulan tersebut
dibuat oleh guru dan sebaiknya pokok-pokoknya ditulis di papan tulis
untuk dicatat peserta didik. Kesimpulan dapat pula dibuat guru bersamasama peserta didik. Bahkan, apabila memungkinkan, penyimpulan materi
pelajaran diserahkan sepenuhnya kepada peserta didik.
c. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut
Tahapan yang ketiga atau yang terakhir dari strategi menggunakan model
mengajar adalah tahap evaluasi atau penilaian dan tindak lanjut dalam
kegiatan pembelajaran. Tujuan tahapan ini, ialah untuk mengetahui tingkat
keberhasilan dari tahapan kedua (instruksional).
Ketiga tahap yang telah dibahas di atas, merupakan satu rangkaian kegiatan
yang terpadu, tidak terpisahkan antara satu sama lain. Guru dituntut untuk
mampu dan dapat mengatur waktu dan kegiatan secara fleksibel, sehingga
ketiga rangkaian tersebut diterima oleh peserta didik secara utuh. Di sinilah
letak keterampilan profesional dari seorang guru dalam memberikan
pengalaman belajar. Kemampuan mengajar seperti diuraian di atas secara
teoretis mudah dikuasai, namun dalam praktiknya tidak semudah membalik
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telapak tangan. Hanya dengan latihan dan kebiasaan serta perencanaan
yang matang, kemampuan itu dapat diperoleh.

5. Pengelolaan Kelas dengan Menerapkan PAKEM
a. Pengalaman Mengenai Pembelajaran
Beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa cara guru
mengajar di depan kelas masih kurang. Ada kecenderungan bahwa dalam
mengajar (1) guru banyak ceramah; (2) media belum dimanfaatkan; (3)
pengelolaan belajar cenderung klasikal dan kegiatan belajar kurang
bervariasi; (4) tuntutan guru terhadap hasil belajar dan produktivitas
rendah; (5) tidak ada pajangan hasil karya peserta didik; (6) guru dan buku
sebagai sumber belajar; (7) semua peserta didik dianggap sama; (8)
penilaian hanya berupa tes; (9) latihan dan tugas kurang dan tidak
menantang; (10) interaksi pembelajaran searah. Pembelajaran yang
demikian itu tidak menunjukkan upaya maksimal dari guru, hanya
menghabiskan waktu dan anggaran tanpa kemajuan berarti (Sagala,
2009:164-165). Model pembelajaran seperti itu harus segera ditinggalkan.
Belajar diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan dengan
maksud memperoleh perubahan dalam diri seseorang, baik berupa
pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Kegiatan belajar di sekolah
merupakan upaya yang telah dirancang berdasarkan teori-teori belajar
yang dipandang relevan dengan jenjang pendidikan dan tujuan yang telah
ditentukan. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat dibedakan
menjadi dua jenis, yaitu (1) faktor yang bersumber dari manusia yang
belajar yang disebut faktor internal meliputi faktor biologis dan faktor
psikologis. Faktor biologis, antara lain usia, kematangan, dan kesehatan,
sedangkan faktor psikologis, antara lain kelelahan, suasana hati, motivasi,
minat, dan kebiasaan belajar; dan (2) faktor yang berasal dari luar diri
manusia yang belajar yang disebut faktor eksternal. Faktor ini antara lain
faktor manusia, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selain itu, ada
faktor nonmanusia seperti alam, benda, hewan, udara, suara, bau-bauan,
dal

ningkungan fisik.

Kedua faktor

ini

bagi

peserta

didik

akan

mempengaruhi prestasi belajar. Oleh karena itu, guru harus menguasai
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dan memahami kedua faktor ini untuk mengatur strategi pembelajaran
yang lebih bermakna, menarik dan menyenangkan bagi peserta didik.

b. Pengertian PAKEM
Pembelajaran penuh makna sesuai kebutuhan dan minat peserta
didik, dan sedekat mungkin dihubungkan dengan kenyataan dan
kegunaannya dalam kehidupan yang lebih dikenal dengan pembelajaran
bermakna. Itulah sebabnya, setiap guru harus menciptakan lingkungan
yang baik agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Pembelaran
yang seperti ini dinamakan PAKEM (Pembelajaran yang Aktif, Kreatif,
Efektif, dan Menyenangkan). Fokus PAKEM menurut Phillip Rekdade
(dalam Sagala, 2009) adalah kegiatan peserta didik di dalam bentuk group,
individu, dan kelas, partisipasi dalam proyek, penelitian, dan beberapa
macam strategi yang hanya dapat dilakukan oleh guru.
Dalam proses PAKEM terjadi hal berikut: (1) peserta didik menjadi
aktif dan kreatif; (2) guru sebagai fasilitator; (3) penerapan asas
fleksibilitas; (4) persiapan guru matang; (5) multi interaksi; (6) latihan dan
tugas lebih intensif; (7) sumber belajar bermacam-macam; dan (8)
memanfaatkan

alat

bantu.

Ada

empat

komponen

PAKEM,

yaitu

mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi.
Mengalami atau pengalaman (experience) adalah suatu kejadian
yang telah dialami, totalisasi dari kesadaran sekarang dan pengetahuan
atau keterampilan yang diperoleh dari praktik atau dari upaya peserta didik.
Jika peserta didik hanya mendengarkan paparan dari guru, tidak
mencobanya melalui sejumlah praktik sebagai pengalaman belajar, maka
kualitas perolehannya menjadi rendah. Untuk mempelajari sesuatu, perlu
diprakkan. Informasi yang kompleks sekalipun dapat diserap dan diingat
jika peserta didik benar-benar terlibat pada berbagai pelatihan dalam
proses pembelajaran.
Interaksi dalam pembelajaran selalu berdasarkan konteksnya.
Konteks di sini berarti semua faktor di luar orang-orang yang berinteraksi
dan berkomunikasi. Interaksi diartikan juga sebagai suatu pertalian sosial
antarindividu sedemikian rupa sehingga individu yang bersangkutan saling
mempengaruhi satu sama lainnya. Kajian empirik menunjukkan bahwa
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interaksi dan komunikasi yang kuat, hangat dan bermakna antara guru
dengan

peserta

didik,

menimbulkan

dampak

terhadap

terjadinya

pembelajaran berkualitas dan efektif.
Komunikasi sebenarnya proses personal, karena makna atau
pemahaman yang diperoleh pada dasarnya bersifat pribadi. Namun
demikian, komunikasi sebenarnya bersifat dinamis. Itulah sebabnya,
komunikasi sebagai transaksi yang lebih sesuai untuk komunikasi tatap
muka dalam proses pembelajaran. Respons verbal dan nonverbal bisa
langsung diketahui peserta didik. Dalam komunikasi transaksional,
komunikasi guru dengan peserta didik telah berlangsung jika peserta didik
telah mampu menafsirkan perilaku peserta didiknya dan peserta didik
mampu memahami hal yang dimaksud oleh guru, baik perilaku verbal
maupun nonverbal. Komunikasi ini menekankan pada komunikasi dua arah
yakni penerima dan makna pesan bagi guru dan peserta didik mengubah
kualitas pemahaman terhadap materi pelajaran. Prinsip komunikasi
merupakan prinsip

pertama dalan pembelajaran maupun pengajaran.

Komunikasi berkaitan dengan interaksi yang dijalin oleh guru dengan
peserta didik dalam proses pembelajaran. Interaksi menjadi ciri dari
keberlangsungan pembelajaran itu sendiri, bahkan dapat dijadikan alat
untuk memprediksi perolehan hasil belajar.
Refleksi diartikan sebagai berpikir mengenai pengalaman sendiri di
masa lalu atau melakukan introspeksi diri atau mawas diri. Refleksi
dilakukan oleh peserta didik setelah melaksanakan berbagai kegiatan
dalam bentuk pengalaman belajar. Peserta didik antara satu dengan
lainnya melakukan analisis, pemaknaan, penjelasan, penyimpulan, dan
tindak lanjut dari pengalaman belajar yang telah dilalui. Hasil refleksi ini
sebagai acuan pemaknaan, harapan, perubahan, dan konsep. Pertanyaanpertanyaan

refleksi ini menjadi bukti bahwa proses pembelajaran

berlangsung penuh makna dan memberi pengalaman untuk memantapkan
kompetensi sesuai yang ditegaskan dalam kompetensi inti dan kompetensi
dasar.
c. Pengelolaan Kelas Model PAKEM
Pengelolaan kelas atau manajemen kelas (classroom management)
merupakan upaya guru untuk menciptakan dan mengendalikan kondisi
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belajar

serta

memulihkannya

apabila

terjadi

gangguan

dan/atau

penyimpangan, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara
optimal.

Optimalisasi

proses

pembelajaran

menunjukan

bahwa

keterlaksanaan serangkaian kegiatan pembelajaran (instructional activities)
yang sengaja direkayasa oleh guru dapat berlangsung secara efektif dan
efisien dalam memfasilitasi peserta didik sampai dapat meraih hasil belajar
sesuai harapan. Hal ini dimungkinkan, karena berbagai macam bentuk
interaksi yang terbangun memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk
memperoleh pengalaman belajar (learning experiences) dalam rangka
menumbuh-kembangkan kemampuannya (kompetensi - competency), yaitu
spiritual, mental: intelektual, emosional, sosial, dan fisik (indera) atau
kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Pembelajaran yang dilakukan guru di dalam kelas hendaknya dikelola
dengan baik. Untuk itu, guru perlu melakukan pengelolaan kelas dengan
tujuan berikut ini. Pertama, memberikan motivasi belajar kepada peserta
didik agar dapat mewujudkan ketercapaian tujuan pembelajaran secara
optimal. Kedua, membina kedisiplinan dan rasa tanggung-jawab peserta
didik dalam mengikuti aturan main kelas, sehingga masing-masing peserta
didik dapat belajar sesuai dengan kemampuannya. Ketiga, membimbing
dan mengendalikan kegiatan belajar peserta didik demi tercapainya tujuan
pembelajaran yang diharapkan. Keempat, mengarahkan sikap atau
perilaku peserta didik yang menyimpang dari tujuan pembelajaran yang
ingin dicapai. Kelima, memberdayakan sarana kelas guna mendukung
kelancaran

kegiatan

belajar

peserta

didik

sesuai

dengan

tujuan

pembelajaran yang ingin dicapai. Keenam, mewujudkan lingkungan belajar
yang menyenangkan (kondusif) sebagai wahana bagi peserta didik dalam
menumbuhkembangkan potensinya secara seoptimal.
D. Aktivitas Pembelajaran
Dalam mempelajari materi ini, peserta pelatihan membaca materi pelatihan
dan menjawab pertanyaan mengenai isi materi.
E. Latihan
Jawablah pertanyaan di bawah ini.
1. Jelaskanlah pertimbangan dalam menentukan pengalaman belajar!
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2. Bagaimanakah penerapanan pengalaman belajar sesuai dengan usia
dan tingkat kemampuan belajar peserta didik?
3. Jelakanlah faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan
pengalaman belajar!
4. Jelaskanlah Pengertian dan komponen PAKEM!

F. Rangkuman
Pengalaman belajar adalah sejumlah aktivitas peserta didik yang
dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru sesuai dengan
tujuan yang hendak dicapai.

Pengalaman belajar tersebut diperlukan

untuk memahami cara individu memperoleh pengetahuan.
Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik
untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,
kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan
fisik serta psikologis peserta didik. Sesuai dengan isi Peraturan Pemerintah
No. 19 Tahun 2005, maka ada sejumlah prinsip khusus dalam merancang
pengalaman belajar, yakni sebagai berikut: (1) interaktif, (2) menyenangkan,
(3) menantang, dan (4) memotivasi.
Dalam proses PAKEM terjadi hal berikut: (1) peserta didik menjadi aktif
dan kreatif; (2) guru sebagai fasilitator; (3) penerapan asas fleksibilitas; (4)
persiapan guru matang; (5) multi interaksi; (6) latihan dan tugas lebih intensif;
(7) sumber belajar bermacam-macam; dan (8) memanfaatkan alat bantu. Ada
empat komponen PAKEM, yaitu mengalami, interaksi, komunikasi, dan
refleksi.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
1. Apakah Saudara telah memahami materi yang telah Saudara
pelajari?
2. Menurut Saudara, adakah materi yang disajikan pada bagian ini sulit
Saudara pahami?
3. Materi mana saja yang paling mudah Saudara pahami?
4. Apakah materi yang disajikan pada bagian ini memberikan informasi
baru kepada Saudara?
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5. Pada bagian mana yang menurut Saudara perlu ditambahkan
sehingga menjadi lebih baik?
H. Kunci Jawaban
1. Pada hakikatnya, pengalaman belajar (learning experiences) adalah
sejumlah aktivitas peserta didik yang dilakukan untuk memperoleh
informasi dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang hendak
dicapai.
2. Pertimbangan dalam menentukan pengalaman belajar, ada empat
hal. Pertama, sesuai dengan tujuan atau kompetensi yang akan
dicapai. Kedua, sesuai dengan jenis bahan atau materi pelajaran.
Ketiga, ketersediaan sumber belajar. Keempat, pengalaman belajar
harus sesuai dengan karakteristik peserta didik.
3. Penerapanan pengalaman belajar sesuai dengan usia dan tingkat
kemampuan belajar peserta didik dengan memberikan pengalaman
belajar pada peserta didik, yang secara umum terdiri atas tiga
tahap, yakni tahap permulaan (prainsrruksional), tahap pengajaran
(instruksional), dan tahap penilaian/tindak lanjut. Ketiga tahapan ini
harus ditempuh pada setiap saat melaksanakan pengajaran.
4. Faktor-faktor

yang

perlu

diperhatikan

dalam

pengembangan

pengalaman belajar peserta didik, ada empat hal. Pertama,
menyesuaikan dengan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai.
Kedua, menyesesuaikan dengan jenis bahan atau materi pelajaran.
Ketiga, memperhatikan ketersediaan sumber belajar. Keempat,
pengalaman belajar harus sesuai dengan karakteristik peserta didik.
Di samping beberapa pertimbangan di atas, ada sejumlah prinsip
yang harus diperhatikan jika akan mengembangkan pengalaman
belajar, yakni (1)

berorientasi pada tujuan; (2) aktivitas; (3)

individualitas; (4) integritas.
5. Pengertian

PAKEM

(Pembelajaran

Kreatif,

Efektif,

dan

Menyenangkan) adalah pembelajaran yang membuat peserta didik
senangkan dan nyaman mengikuti pembelajaran karena strategi
pembelajaran yang dibuat menantang peserta didik untuk belajar.
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Komponen PAKEM adalah mengalami, komunikassi, interaaksi, dan
refleksi.
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PEMILIHAN MATERI KEGIATAN PENGEMBANGAN YANG MENDIDIK

A. Tujuan
Tujuan mempelajari materi ini adalah sebagai berikut:
1. Peserta pelatihan dapat mengidentifikasi materi pembelajaran dengan
hakikat pengalaman belajar.
2. Peserta pelatihan dapat menerapkan materi pelajaran sesuai dengan
tujuan pembelajaran.
3. Peserta pelatihan dapat menerapkan pengalaman belajar yang diperoleh
sesuai dengan tujuan pembelajaran.

B. Indikator
Indikator yang akan dicapai dalam pembelajaran ini, yakni peserta pelatihan:
1. mengidentifikasi materi pembelajaran dengan tujuan pembelajaran,
2. menerapkan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran,
3. menerapkan pengalaman belajar yang diperoleh sesuai dengan tujuan
pembelajaran.

C. Uraian Kegiatan
1. Identifikasi Materi Pembelajaran dengan Tujuan Pembelajaran
Bahan pelajaran merupakan seperangkat materi/substansi pembelajaran
yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi
yang akan dikuasai peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dengan
bahan

ajar,

memungkinkan

peserta

didik

dapat

mempelajari

suatu

kompetensi secara runtut dan sistematis sehingga secara akumulatif mampu
menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. Bahan ajar
merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru untuk perencanaan
dan penelaahan implementasi pembelajaran.
Apabila bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum tidak ada
ataupun sulit diperoleh, maka membuat bahan belajar sendiri adalah suatu
keputusan yang bijak. Untuk mengembangkan bahan ajar, referensi dapat
diperoleh dari berbagai sumber baik itu berupa pengalaman ataupun
pengetahuan sendiri, atau pun penggalian informasi dari narasumber, baik
orang ahli maupun teman sejawat. Demikian pula referensi dapat diperoleh,
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antara lain dari buku, media masa, dan internet. Namun demikian, kalau pun
bahan yang sesuai dengan kurikulum cukup melimpah bukan berarti tidak
perlu dikembangkan bahan sendiri. Bagi peserta diklat, seringkali bahan yang
terlalu banyak membuat mereka bingung. Untuk itu, guru perlu membuat
bahan ajar untuk menjadi pedoman bagi peserta didik dalam mengikuti
pembelajaran.
Pertimbangan lain adalah karakteristik sasaran. Bahan ajar yang
dikembangkan orang lain seringkali tidak cocok untuk semua peserta dididk.
Ada sejumlah alasan ketidakcocokan, misalnya, lingkungan sosial, geografis,
dan budaya. Bahan ajar yang dikembangkan sendiri dapat disesuaikan
dengan karakteristik peserta diklat sebagai sasaran. Selain lingkungan sosial,
budaya, dan geografis, karakteristik sasaran juga mencakup tahapan
perkembangan peserta diklat, kemampuan awal yang telah dikuasai, minat,
dan latar belakang.
Bahan ajar disusun dengan tujuan menyediakan bahan ajar yang sesuai
dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta
diklat, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau
lingkungan sosial peserta diklat. Selain itu, membantu peserta diklat dalam
memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang
sulit diperoleh, serta memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran.
Dalam mengembangkan bahan ajar sendiri, banyak manfaat yang diperoleh
guru. Pertama, diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan
sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Kedua, tidak lagi tergantung
kepada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh. Ketiga, bahan ajar
menjadi labih kaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai
referensi. Keempat, menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman
fasilitator dalam menulis bahan ajar.

Kelima, bahan ajar akan mampu

membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan
peserta didik karena peserta diklat akan merasa lebih percaya kepada
fasilitatornya. Di samping kelima manfaat itu, guru juga dapat memperoleh
manfaat lain, misalnya tulisan tersebut dapat diajukan untuk menambah
angka kredit ataupun dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan.
Apabila tersedia bahan ajar yang bervariasi, maka guru mendapatkan
manfaat, yaitu kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Peserta didik
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lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri dan
mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran fasilitator.

Peserta didik

juga mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang
harus dikuasainya.
Pengembangan bahan ajar hendaklah memperhatikan keenam prinsip
pembelajaran, yaitu (1) penyajian, (2) pengulangan, (3) umpan balik positif,
(4) memberikan motivasi belajar, (5) mencapai tujuan, dan (6) mengetahui
hasil (Departemen Pendidikan Nasional, 2008:16-118).
Materi pelajaran dapat dibedakan menjadi: pengetahuan (knowledge),
keterampilan (skill), dan sikap (attitude). Pengetahuan menunjuk pada
informasi yang disimpan daIam pikiran (mind) peserta didik, dengan demikian
pengetahuan berhubungan dengan berbagai informasi yang harus dihafal
dan dikuasai oleh peserta didik, sehingga manakala diperlukan peserta didik
dapat

mengungkapkan kembali.

Keterampllan

(skill)

menunjuk

pada

tindakan-tindakan (fisik dan non fisik) yang dilakukan seseorang dengan cara
yang kompeten untuk mencapai tujuan tertentu. Sikap menunjuk pada
kecenderungan seseorang untuk bertindak sesuai dengan nilai dan norma
yang diyakini kebenarannya oleh peserta didik.
Menurut Sanjaya (2013:147), sumber materi pelajaran yang dapat
dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Adapun sumber materi pelajaran
tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut: (1) tempat atau lingkungan, (2)
orang atau narasumber, (3) objek, dan (4) bahan cetak dan noncetak..
2. Penerapkan Materi Pembelajaran Sesuai dengan Tujuan
Pembelajaran
Materi pelajaran pada hakikatnya adalah pesan-pesan yang ingin
disampaikan kepada peserta didik untuk dikuasai. Pesan adalah informasi
yang akan disampaikan baik berupa ide, data/fakta, konsep dan lain
sebagainya yang dapat berupa kalimat, tulisan, gambar, peta, ataupun tanda.
Pesan bisa disampaikan melalui bahasa verbal atau nonverbal.
Penerimaan pesan bisa dipengaruhi oleh keadaan individu yang
menerima pesan itu sendiri. Agar pesan yang ingin disampaikan bermakna
sebagai bahan pelajaran, maka menurut Sanjaya (2013:150), ada empat
kriteria yang harus diperhatikan, yaitu novelty, proximity, conflict, dan humor.
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Novelty, artinya suatu pesan akan bermakna apabila bersifat baru atau
mutakhir. Pesan yang usang atau yang sebenarnya telah diketahui oleh
peserta didik, akan memengaruhi tingkat motivasi dan perhatian peserta didik
dalam mempelajari bahan pelajaran. Proximity, artinya pesan yang
disampaikan harus sesuai dengan pengalaman peserta didik. Pesan yang
disajikan jauh dari pengalaman peserta didik cenderung akan kurang
diperhatikan. Conflict, artinya pesan yang disajikan sebaiknya dikemas
sedemikian rupa sehingga menggugah emosi. Memang hal ini tidaklah
mudah sebab tidak semua materi pelajaran bisa dikemas seperti itu. Humor,
artinya pesan yang disampaikan sebaiknya dikemas sehingga menampilkan
kesan lucu. Pesan yang dikemas dengan lucu cenderung akan lebih menarik
perhatian.
Beberapa pertimbangan teknis dalam mengemas isi atau materi pelajaran
menjadi bahan belajar di antaranya adalah:
a. Kesesuaian dengan tuiuan yang harus dicapai
Kesesuaian antara pengemasan bahan pelajaran dengan tujuan yang harus
dicapai, seperti yang dirumuskan dalam kurikulum secara teknis harus
menjadi pertimbangan pertama, sebab dalam pendekatan sistem tujuan
adalah komponen yang utama dalam proses pembelaiaran. Oleh karena itu,
sebelum dilakukan pengemasan materi pelajaran sebaiknya ditentukan
terlebih dahulu tujuan yang harus dicapai

baik tujuan dalam bentuk

perubahan perilaku vang bersifat umum (goals), maupun perilaku terukur
dalam bentuk indikator hasil belaiar (objectives).
b. Kesederhanaan
Bahan pelajaran dikemas dengan tujuan untuk mempermudah peserta didik
belajar. Dengan demikian, kesederhanaan pengemasan merupakan salah
satu pertimbangan yang harus diperhatikan. Pengemasan tersebut bukan
hanya tercerminkan dari bentuk pengemasannya itu sendiri, tetapi juga dilihat
dari bentuk penyajiannya.
c. Unsur-unsur desain pesan
Dalam setiap kemasan sebaiknya terdapat unsur gambar dan caption.
Pengemasan materi yang hanya terdiri atas gambar atau caption saja akan
mengurangi makna penyajian informasi. Walaupun bahan pelajaran dikemas
dalam bentuk visual misalnya, unsur caption harus menjadi bagian dari teknik
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penyajian, sebab salah satu kriteria keberhasilan pengemasan adalah
apakah pengemasan pesan atau informasi yang disajikan itu mudah
dipahami atau tidak. Agar mudah dipahami, maka penyajian pesan dan
informasi harus menyertakan unsur gambar dan caption.
d. Pengorganisasian bahan
Bahan

pelajaran

sebaiknya

disusun

dalam

bagian-bagian

menuju

keseluruhan. Bahan pelajaran akan lebih mudah dipahami manakala disusun
dalam bentuk unit-unit terkecil atau dalam bentuk pokok-pokok bahasan yang
dikemas secara induktif. Selesai peserta didik mempelajari unit tertentu
segera berikan umpan balik, demikian seterusnya sampai peserta didik
menguasai materi secara keseluruhan secara tuntas (mastery).
3. Penerapan Pengalaman Belajar yang Diperoleh Sesuai dengan
Tujuan Pembelajaran
Merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran
merupakan aspek penting baik dalam perencanaan maupun desain
pembelajaran. Merancang pengalaman belajar pada hakikatnya adalah
menyusun skenario pembelajaran sebagai pedoman untuk guru dan peserta
didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Oleh sebab itu, dalam
pengembangan pengalaman belajar perlu tergambarkan kegiatan guru dan
kegiatan peserta didik dalam upaya pencapaian tujuan pembelajaran.
Pengalaman belajar diberikan kepada peserta didik menjadi acuan bagi
guru untuk melihat keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukannya.
Keberhasilan tersebut didukung oleh penggunaan materi pelajaran yang
sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik.

D. Aktivitas Pembelajaran
Dalam mempelajari materi ini, peserta pelatihan membaca materi pelatihan
dan menjawab pertanyaan yang tersedia.

E. Latihan
Jawablah pertanyaan di bawah ini.
1. Bagaimanakah

mengidentifikasi

materi

pembelajaran

dengan

memperhatikan hakikat pengalaman belajar?
2. Bagaimanakah mengembangkan materi pelajaran sesuai dengan tujuan
pembelajaran?
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3. Bagaimanakah menerapkan pengalaman belajar yang diperoleh sesuai
dengan tujuan pembelajaran?

F. Rangkuman
Bahan

pelajaran dapat dibedakan menjadi: pengetahuan (knowledge),

keterampilan (skill), dan sikap (attitude). Sumber bahan pelajaran yang dapat
dimanfaatkan untuk proses pembelajaran.
Pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta didik menjadi acuan bagi
guru untuk melihat keberhasilan pembelajaran. Keberhasilan tersebut
didukung oleh penggunaan materi pelajaran yang sesuai dengan situasi dan
kondisi peserta didik.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
1. Apakah Saudara telah memahami materi yang telah Saudara pelajari?
2. Menurut Saudara, adakah materi yang disajikan pada bagian ini sulit
Saudara pahami?
3. Materi mana saja yang paling mudah Saudara pahami?
4. Apakah materi yang disajikan pada bagian ini memberikan informasi
baru kepada Saudara?
5. Pada bagian mana yang menurut Saudara perlu ditambahkan sehingga
menjadi lebih baik?

H. Kunci Jawaban
1. Dalam mengidentifikasi materi pembelajaran hendaknya memperhatikan
hakikat pengalaman belajar peserta didik.
2. Materi pelajaran dikembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran.
3. Penerapan pengalaman belajar yang diperoleh disesuaikan dengan
tujuan pembelajaran.
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PENYUSUNAN PERENCANAAN SEMESTER

A. Tujuan
Pembelajaran ini bertujuan sebagai berikut:
1. Peserta pelatihan dapat menjelaskan perencanaan pembelajaran
2. Peserta pelatihan dapat menjelaskan pendekatan pembelajaran.
3. Peserta pelatihan dapat menentukan macam-macam pendekatan
pembelajaran yang pernah berlaku.
4. Peserta pelatihan dapat menjelaskan pendekatan saitifik dalam proses
pembelajaran.
5. Peserta pelatihan dapat menerapkan model pembelajaran sesuai dengan
materi pembelajaran.

B. Indikator
Indikator pencapaian kompetensi yakni peserta pelatihan:
1. menjelaskan pengertian perencanaan
2. menjelaskan pendekatan pembelajaran
3. menentukan macam-macam pendekatan pembelajaran yang pernah
berlaku
4. menjelaskan pendekatan saitifik dalam proses pembelajaran
5. menerapkan model pembelajaran sesuai dengan materi pembelajaran

C. Uraian
1. Perencanaan Pembelajaran
Perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil
berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yaitu
perubahan tingkah laku serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai
upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan
sumber belajar yang ada. Hasil dari proses pengambilan keputusan tersebut
adalah tersusunnya dokumen yang dapat dijadikan

pedoman dalam

melaksanakan proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran mempunyai
karakteristik sebagai berikut. Pertama, perencanaan pembelajaran merupakan
hasil dari proses berpikir dengan mempertimbangkan segala aspek yang dapat
mendukung

keberhasilan

proses

pembelajaran.

Kedua,

perencanaan

pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan
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yang hendak dicapai. Ketiga, perencanaan pembelajaran berisi rangkaian
kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan.
Perencanaan pembelajaran sangat penting bagi guru karena tanpa ada
perencanan yang baik, bukan hanya peserta didik yang tidak terarah dalam
proses belajar, tetapi guru juga tidak terkontrol dan bisa salah arah dalam
proses belajar

yang dilakukannya.

Penjabaran kegunaan atau fungsi

perencanaan pembelajaran dipaparkan sebagai berikut:
1) Fungsi kreatif
Pembelajaran dengan menggunakan perencanaan yang matang akan dapat
memberikan umpan balik yang dapat menggambarkan berbagai kelemahan
yang ada sehingga akan dapat meningkatkan dan memperbaiki program.
2) Fungsi Inovatif
Suatu inovasi pasti akan muncul jika direncanakan karena adanya kelemahan
dan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kesenjangan tersebut akan
dapat dipahami jika kita memahami proses yang dilaksanakan secara
sistematis dan direncanakan dan diprogram secara utuh.
3) Fungsi selektif
Melalui proses perencanaan akan dapat diseleksi strategi mana yang
dianggap lebih efektif dan efisien untuk dikembangkan. Fungsi selektif ini juga
berkaitan dengan pemilihan materi pelajaran yang dianggap sesuai dengan
tujuan pembelajaran.
4) Fungsi Komunikatif
Suatu perencanaan yang memadai harus dapat menjelaskan kepada setiap
orang yang terlibat, baik guru, siswa, kepala sekolah, bahkan pihak eksternal
seperti orang tua dan masyarakat. Dokumen perencanaan harus dapat
mengkomunikasikan kepada setiap orang baik mengenai tujuan dan hasil
yang hendak dicapai dan strategi yang dilakukan.
5) Fungsi prediktif
Perencanaan yang disusun secara benar dan akurat, dapat menggambarkan
hal yang akan terjadi setelah dilakukan tindakan sesuai dengan program yang
telah

disusun.

Melalui

fungsi

prediktifnya,

perencanaan

dapat

menggambarkan berbagai kesulitan yang akan terjadi, dan menggambarkan
hasil yang akan diperoleh.
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6) Fungsi akurasi
Melalui proses perencanaan yang matang, guru dapat mengukur setiap waktu
yang diperlukan untuk menyampaikan bahan pelajaran tertentu, dapat
menghitung jam pelajaran efektif.
7) Fungsi pencapaian tujuan
Mengajar bukanlah sekedar menyampaikan materi, tetapi juga membentuk
manusia yang utuh yang tidak hanya berkembang dalam aspek intelektualnya
saja, tetapi juga dalam sikap dan ketrampilan. Melalui perencanaan yang baik,
maka proses dan hasil belajar dapat dilakukan secara seimbang.
8) Fungsi kontrol dan evaluatif
Mengontrol keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan merupakan bagian
yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses pembelajaran. Melalui
perencanaan akan dapat ditentukan sejauh mana materi pelajaran telah dapat
diserap oleh siswa dan dipahami, sehingga akan dapat memberikan balikan
kepada guru dalam mengembangkan program pembelajaran selanjutnya.
Setiap guru harus membuat perencaan semester yang di dalamnya, ada
RPP dan silabus. Dalam pembahasan ini penyusunan perencanaan semester
difokuskan pada penggunaan pendekatan pembelajaran yang menjadi dasar
dalam menyusun RPP. Uraian selengkapnya dapat dilihat di bawah ini.
2. Pendekatan Pembelajaran
Pendekatan adalah seperangkat asumsi yang mendasari pembelajaran.
Pendekatan bersifat aksioma yang menggambarkan hakikat subjek yang akan
diajarkan secara benar. Pendekatan tersebut merupakan suatu rangkaian
tindakan yang terpola atau terorganisir berdasarkan prinsip-prinsip tertentu
(filosofis, psikologis, didaktis dan ekologis) yang terarah secara sistematis pada
tujuan-tujuan yang hendak dicapai.
Pendekatan yang digunakan dalam peroses pembelajaran, ada dua macam,
yaitu pendekatan ilmiah (pendekatan saintifik) dan pendekatan nonilmiah
(pendekatan tradisional). Pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah lebih efektif
hasilnya dibandingkan dengan pembelajaran tradidional. Hasil penelitian
membuktikan bahwa pada pembelajaran tradisional, retensi informasi dari guru
sebesar 10 persen setelah 15 menit dan perolehan pemahaman kontekstual
sebesar 25 persen. Pada pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, retensi
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informasi dari guru sebesar lebih dari 90 persen setelah dua hari dan perolehan
pemahaman kontekstual sebesar 50-70 persen.
Proses pembelajaran dengan berbasis pendekatan ilmiah harus dipandu
dengan kaidah-kaidah pendekatan ilmiah. Pendekatan ini bercirikan penonjolan
dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan
tentang suatu kebenaran. Dengan demikian, proses pembelajaran harus
dilaksanakan dengan dipandu nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau kriteria ilmiah.
3. Macam-macam Pendekatan Pembelajaran
Ada beberapa macam pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan
dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Penggunaan pendekatan tersebut
digunakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Pendekatan proses, misalnya
digunakan pada Kurikulum 1984, pendekatan integratif digunakan pada
Kurikulum 1994, pendekatan kontekstual digunakan pada Kurikulum 2004 dan
KTSP 2006, pendekatan saintifik digunakan dalam Kurikulum 2013.
4. Pendekatan Saintifik dalam Proses Pembelajaran
Proses pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah. Itulah
sebabnya, Kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan ilmiah dalam
pembelajaran. Pendekatan ilmiah diyakini sebagai titian emas perkembangan
dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik.
Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam
pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah
(scientific appoach) dalam pembelajaran semua mata pelajaran meliputi
menggali informasi melaui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian
mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan
dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan, dan mencipta. Untuk
mata pelajaran, materi, atau situasi tertentu, sangat mungkin pendekatan ilmiah
ini tidak selalu tepat diaplikasikan secara prosedural. Pada kondisi seperti ini,
tentu saja proses pembelajaran harus tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat-sifat
ilmiah dan menghindari nilai-nilai atau sifat-sifat nonilmiah.
5. Penerapan Model Pembelajaran sesuai dengan Materi Pembelajaran
Ada tiga model pembelajaran yang dibahas pada bagian ini, yaitu model
Pembelajaran Berbasis Proyek (project based learning), model pembelajaran
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berbasis masalah, dan model pembelajaran discovery learning. Ketiga model
pembelajaran ini dijelaskan satu demi satu.
a. Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning)
Pembelajaran Berbasis Proyek dapat dikatakan sebagai operasionalisasi
konsep “Pendidikan Berbasis Produksi” yang dikembangkan di Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK). SMK yang berfungsi menyiapkan lulusan untuk
bekerja di dunia usaha dan industri harus dapat membekali peserta didiknya
dengan “kompetensi terstandar” yang dibutuhkan. Dengan pembelajaran
“berbasis produksi” peserta didik di SMK diperkenalkan dengan suasana dan
makna kerja yang sesungguhnya di dunia kerja. Dengan demikian, model
pembelajaran yang cocok untuk SMK adalah pembelajaran berbasis proyek.
Langkah-langkah pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek dapat
dijelaskan dengan diagram sebagai berikut. Pertama, penentuan pertanyaan
mendasar. Kedua, menyusun perencanaan proyek. Ketiga, menyusun jadwal.
Keempat, monitoring. Kelima, menguji hasil. Keenam, evaluasi pengalaman.

b. Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning)
Model

pembelajaran

berbasis

masalah

dilakukan

dengan

adanya

pemberian rangsangan berupa masalah yang kemudian dilakukan pemecahan
masalah oleh peserta didik yang diharapkan dapat menambah keterampilan
peserta didik dalam pencapaian materi pembelajaran.
Dalam model pembelajaran berbasis masalah ada lima fase. Fase 1,
orientasi peserta didik kepada masalah. Fase 2, mengorganisasikan peserta
didik. Fase 3, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Fase 4,
mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Fase 5, menganalisis dan
mengevaluasi proses pemecahan masalah.
b) Model Pembelajaran Penemuan (Discovery Learning)
Discovery Learning adalah proses belajar yang di dalamnya tidak disajikan
suatu konsep dalam bentuk jadi (final), tetapi peserta didik dituntut untuk
mengorganisasi sendiri

cara belajarnya dalam menemukan konsep. Dalam

model Discovery Learning, peserta didik diarahkan untuk memahami konsep,
arti, dan hubungan, melalui proses intuitif hingga akhirnya sampai pada suatu
kesimpulan.
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Dalam mengaplikasikan metode Discovery Learning di kelas, ada
beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar
secara

umum

sebagai

berikut:

(1)

stimulation

(stimulasi/pemberian

rangsangan); (2) problem statement (pernyataan/ identifikasi masalah); (3)
data collection (pengumpulan data); (4) data processing (pengolahan data);
(5)

verification

(pembuktian);

dan

generalization

(menarik

kesimpulan/generalisasi).

D. Aktivitas Pembelajaran
Dalam mempelajari materi ini, peserta pelatihan melakukan aktivitas
pembelajaran berikut ini.
1. Peserta pelatihan menjelaskan pengertian perencanaan pembelajaran.
2. Peserta pelatihan menjelaskan pendekatan pembelajaran.
3. Peserta pelatihan dapat menentukan macam-macam pendekatan
pembelajaran yang pernah berlaku.
4. Peserta pelatihan menjelaskan pendekatan saitifik dalam proses
pembelajaran.
5. Peserta pelatihan membaca dan menerapkan model pembelajaran
sesuai dengan materi pembelajaran.

E. Latihan
Jawablah pertanyaan di bawah ini!
1. Jelaskan pengertian pendekatan pembelajaran!
2. Tuliskanlah macam-macam pendekatan pembelajaran yang pernah
digunakan!
3. Jelaskan pengertian pendekatan saitifik dalam proses pembelajaran!
4. Jelaskan masing-masing konsep dasar model pembelajaran berbasis
proyek,

model

pembelajaran

berbasis

masalah,

dan

model

pembelajaran berbasis penemuan!

F. Rangkuman
Pendekatan yang digunakan dalam peroses pembelajaran, ada dua
macam, yaitu pendekatan ilmiah (pendekatan saintifik) dan pendekatan
nonilmiah (pendekatan tradisional).
Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah
dalam pembelajaran semua mata pelajaran meliputi menggali informasi
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melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau
informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis,
menalar, kemudian menyimpulkan, dan mencipta.
Ada tiga model pembelajaran yang disarankan digunakan saat ini, yaitu
model pembelajaran berbasis proyek (project based learning), model
pembelajaran berbasis masalah, dan model pembelajaran discovery
learning. Ketiga model pembelajaran ini disarankan untuk digunakan sesuai
dengan karakteristik materi pembelajaran.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Setelah mempelajari bahan ajar ini, Saudara diharapkan memiliki
keterampilan dalam mengimplementasikan model pembelajaran. Dalam
menerapkan kurikulum 2013, khususnya model pembelajaran, Saudara
harus selalu mengembangkam mengembangkan kreativitas.

H. Kunci Jawaban
1. Pendekatan pembelajaran adalah adalah suatu rangkaian tindakan
pembelajaran yang dilandasi oleh prinsip

dasar tertentu (filosofis,

psikologis, didaktis dan ekologis) yang mewadahi, menginspirasi,
menguatkan dan melatari metode pembelajaran tertentu.
2. Pendekatan pembelajaran yang pernah digunakan adalah pendekatan
proses, pendekatan integratif, pendekatan kontekstual, dan pendekatan
saintifik.
3. Pendekatan saitifik dalam proses pembelajaran yang dilakukan dengan
menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian
mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi,
dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan, dan
mencipta.
4. Dalam menerapkan pendekatan saintifik, direkomendasikan tiga model
pembelajaran, yaitu model pembelajaran berbasis proyek, model
pembelajaran berbasis masalah, dan model pembelajaran berbasis
penemuan.
Evaluasi
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Setelah mengerjakan tugas pada setiap bab dalam modul ini, Saudara
dapat memahami materi pengembangan dan penerapan kurikulum. Dengan
pemahaman tersebut, Saudara sudah memiliki pengetahuan dasar mengenai
kurikulum, sehingga nantinya dapat Saudara gunakan sebagai pegangan
dalam merancang program semester. Rancangan program semester tersebut
menjadi pedoman bagi Saudara dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran
di sekolah.
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PENGEMBANGAN INDIKATOR DAN INSTRUMEN PENILAIAN

A. Tujuan
Tujuan mempelajari materi ini adalah sebagai berikut:
1. Peserta pelatihan dapat menjelaskan pengertian indikator pencapaian
kompetensi.
2. Peserta pelatihan dapat menentukan cara mengembangkan indikator
pencapaian kompetensi dengan memperhatikan

unsur spesifik, terukur,

memuat SPO dan berkecukupan.
3. Peserta pelatihan dapat mengembangkan pencapaian kompetensi.

B. Indikator
Indikator yang akan dicapai dalam pembelajaran ini, yakni peserta pelatihan:
1. menjelaskan pengertian indikator pencapaian kompetensi
2. cara

mengembangkan

indikator

pencapaian

kompetensi

dengan

memperhatikan unsur spesifik, terukur, memuat SPO dan berkecukupan
3. mengembangkan indikator pencapaian kompetensi

C. Uraian
1. Pengertian Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh
perubahan

perilaku

yang

dapat

diukur

yang

mencakup

sikap,

pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan
karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi
daerah dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur
dan/atau dapat diobservasi.
Dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian, terdapat dua
rumusan indikator, yaitu: (1) indikator pencapaian kompetensi yang
dikenal sebagai indikator; dan (2) indikator penilaian yang digunakan
dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal yang di kenal sebagai
indikator soal.
Indikator dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan menggunakan
kata

kerja

operasional.

Rumusan

indikator

sekurang-kurangnya
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mencakup dua hal yaitu tingkat kompetensi dan materi yang menjadi
media pencapaian kompetensi.
Indikator pencapaian kompetensi merupakan rumusan kemampuan
yang harus dilakukan atau ditampilkan oleh siswa untuk menunjukkan
ketercapaian kompetensi dasar (KD). Dengan demikian, indikator
pencapaian kompetensi merupakan tolok ukur ketercapaian suatu KD.
Hal ini sesuai dengan maksud bahwa indikator pencapaian kompetensi
menjadi acuan penilaian mata pelajaran.
Untuk mengetahui pencapaian hasil belajar, maka dilakukanlah
tes hasil belajar. Tes hasil belajar tersebut dibuat dengan menggunakan
kata kerja operasional.
2. Cara Mengembangkan Indikator
Pelaksanaan penilaian diawali dengan pendidik merumuskan
indikator pencapaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang
dijabarkan dari Kompetensi Dasar (KD) pada setiap mata pelajaran.
Indikator pencapaian kompetensi untuk KD pada KI-3 dan KI-4
dirumuskan dalam bentuk perilaku spesifik yang dapat terukur dan/atau
diobservasi. Indikator pencapaian kompetensi dikembangkan menjadi
indikator soal yang diperlukan untuk penyusunan instrumen penilaian.
Indikator tersebut digunakan sebagai rambu-rambu dalam penyusunan
butir soal atau tugas. Instrumen penilaian memenuhi persyaratan
substansi/materi, konstruksi, dan bahasa.
Persyaratan substansi merepresentasikan kompetensi yang dinilai,
persyaratan konstruksi memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan
bentuk instrumen yang digunakan, dan persyaratan bahasa adalah
penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai
dengan tingkat perkembangan peserta didik. Indikator pencapaian
pengetahuan dan keterampilan merupakan ukuran, karakteristik, atau ciriciri yang menunjukkan ketercapaian suatu KD tertentu dan menjadi acuan
dalam penilaian KD mata pelajaran. Setiap Indikator pencapaian
kompetensi dapat dikembangkan menjadi satu atau lebih indikator soal
pengetahuan dan keterampilan. Untuk mengukur pencapaian sikap,
digunakan indikator penilaian sikap yang dapat diamati.
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Rumusan indikator pencapaian kompetensi tidak terpengaruh oleh
strategi kegiatan pembelajaran yang disusun guru karena rumusannya
lebih bergantung kepada karakteristik KD yang akan dicapai peserta
didik. Perlu diingat pula bahwa indikator pencapaian kompetensi menjadi
acuan penilaian, yaitu sebagai tolok ukur pencapaian KD, sehingga tujuan
pembelajaran harus searah dengan tolok ukurnya dan hendaknya dapat
memfasilitasi peserta didik agar dapat mencapai kemampuan yang
dirumuskan oleh tolok ukurnya.
3. Mengembangkan Indikator
Indikator pencapaian kompetensi pengetahuan dijabarkan dari
Kompetensi Dasar (KD) pada setiap mata pelajaran. Indikator pencapaian
kompetensi menggunakan kata kerja operasional. Kata kerja operasional
pada indikator digunakan sebagai acuan dalam penentuan butir soal.
Untuk menjadi dasar dalam penulisan soal pengetahuan, dapat
digunakan kata kerja operasional berikut ini.
Kemampuan mengingat: antara lain mengutip, menyebutkan,
menjelaskan, menelusuri, menulis. Kemampuan memahami: antara lain
memperkirakan,

menjelaskan,

mengkategorikan.

Kemampuan

menerapkan: antara lain menugaskan, mengurutkan, menentukan,
menerapkan, menggunakan. Kemampuan menganalisis: antara lain
menganalisis, menyimpulkan, menemukan. Kemampuan mengevaluasi:
antara lain membandingkan, merangkum, memproyeksikan. Kemampuan
Mencipta: antara lain mengabstraksi, meningkatkan, merumuskan,
menggeneralisasi, menampilkan.
Pola pengembangan indikator pencapaian kompetensi digunakan
pola SPOK (Subjek – Predikat – Objek – Keterangan). Selain itu,
pengembangan indikator pencapaian kompetensi harus spesifik, terukur,
dan berkecukupan. Perhatikanlah contoh di bawah ini.
Kompetensi Dasar: Mengelola alat tangkap pancing (line)
Indikator Pencapaian Kompetensi:
a. Peserta didik menampilkan alat tangkap pancing (line)
b. Peserta didik menyimpulkan alat tangkap pancing (line)
c. Peserta didik mengintegrasikan alat tangkap pancing (line)
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d. Peserta didik mendesain alat tangkap pancing (line)

D. Aktivitas Pembelajaran
Dalam kegiatan pembelajaran ini, aktivitas pembelajaran dipaparkan di
bawah ini.
a. Peserta pelatihan

menjelaskan pengertian

indikator

pencapaian

kompetensi.
b. Peserta

pelatihan

menjelaskan

cara

mengembangkan

indikator

pencapaian kompetensi.
c. Peserta pelatihan mengembangkan indikator pencapaian kompetensi.

E. Latihan
Jawablah pertanyaan di bawah ini!
a. Jelaskan pengertian indikator pencapaian kompetensi!
b. Jelaskan cara mengembangkan indikator pencapaian!
c. Tulislah salah satu contoh indikator pencapaian kompetensi dengan
memilih satu kompetensi dasar pada mata pelajaran yang Saudara ampu!

F. Rangkuman
Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh
perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan,
dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik
peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah dan
dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan/atau dapat
diobservasi.
Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur
dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar
tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian
kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang
dapat diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
Pola pengembangan indikator pencapaian kompetensi digunakan pola
SPOK (Subjek – Predikat – Objek – Keterangan). Pengembangan indikator
juga harus spesifik, terukur, berkecukupan.
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G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Setelah Saudara menjawab semua pertanyaan yang ada pada bagian
ini, Saudara telah memperoleh pemahaman yang memadai mengenai
indikator pencapaian kompetensi. Dalam menentukan indikator soal, Saudara
diharapkan mencermati kompetensi dasarnya dan memilih kata kerja
operasional sehingga dapat mengukur pencapaian kompetensi. Dengan
demikian, indikator penilaian yang Saudara rumuskan dapat menilai
kompetensi yang seharusnya dinilai.

H. Kunci Jawaban
a. Tujuan merupakan pengikat segala aktivitas guru dan peserta didik.
Tujuan tersebut harus dicapai dalam proses pembelajaran. Komponen
tujuan memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem pembelajaran.
b. Dalam tujuan pembelajaran, ada tiga ranah/aspek, yang dicapai, yaitu
ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.
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PENUTUP
Secara etimologis, kurikulum merupakan terjemahan dari kata curriculum
dalam bahasa Inggris yang berarti rencana pelajaran. Curriculum berasal dari
kata “currere” yang berarti berlari cepat, maju dengan cepat,

merambat,

tergesa-gesa, menjelajahi, menjalani dan berusaha untuk melakukan
aktivitas. Curriculum juga diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh
seorang pelari mulai dari start hingga finish. Kurikulum adalah sejumlah mata
perajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik untuk mendapatkan ijazah
atau naik kelas.
Dalam kajian tentang pengertian kurikulum di kalangan praktisi
pendidikan dan pakar pendidikan, banyak persepsi tentang pemahaman
kurikulum. Oleh karena itu, terdapat berbagai macam pengertian atau
pemahaman sekitar kurikulum. Beberapa pemahaman tersebut, antara lain
(a) kurikulum dipandang sebagai suatu bahan tertulis yang berisi uraian
tentang program pendidikan suatu sekolah yang harus dilaksanakan dari
tahun ke tahun; (b) kurikulum diartikan sebagai tujuan pengajaran,
pengalaman-pengalaman belajar, alat-alat pelajaran dan cara-cara penilaian
yang direncanakan dan digunakan dalam pendidikan.
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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 Tenaga 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.
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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,Desember 2015
Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan

Sumarna Surapranata, Ph.D
NIP. 195908011985031002

iv

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, Desember 2015
Kepala

Dr. H. Rusdi, M.Pd.
NIP. 19650430 199103 1 004
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Guru dan tenaga kependidikanwajib 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 kependidikanmampusecara terus
menerusmemelihara, meningkatkan, dan mengembangkankompetensi sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan GP akan
mengurangi

kesenjangan

antara

kompetensiyangdimilikiguru

dan

tenaga

kependidikan dengan tuntutan profesional yang dipersyaratkan.

Di dalam pelaksanaan diklat yang dilaksanakan oleh PPPPTK/LPPPTK
KPTKdiperlukan suatu modul yang berfungsi sebagai salah satu sumber belajar
guru. Modul Diklat GP Guru MultimediaKelompok Kompetensi D “Produksi Media
Komunikasi Grafis” ini dapat digunakan oleh guru dan tenaga kependidikan dan
sebagai acuan untuk memenuhi tuntutan kompetensinya, sehingga guru dapat
melaksanakan tugasnya secara professional sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan.

Modul Diklat GPMultimediaKelompok Kompetensi DProduksi Media Komunikasi
Grafis ini mempelajari tentang gambar bitmap dan aplikasi pengolah gambar
bitmap, gambar vektor dan aplikasi pengolah gambar vektor, merancang media
komunikasi grafis, dan memproduksi media komunikasi grafis dalam bentuk
cetak.

|
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B. Tujuan
Tujuan disusunnya modul diklat GPMultimediaKelompok Kompetensi D ini
adalah memberikan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kepada guru atau
peserta diklat tentang produksi media komunikasi grafis dalam bentuk cetak,
melalui aktifitas observasi dan praktikum. Setelah mempelajari modul ini
diharapkan guru dapat:“Mengidentifikasi perbedaan gambar bitmap dan gambar
vektor, merancang media komunikasi grafis dengan kreatif dan menggunakan
strategi maupun daya tarik pesan yang tepat, dan memproduksi media
komunikasi grafis dalam bentuk cetak”.

C. Peta Kompetensi

Tabel peta kompetensi modul GP Multimedia Kelompok Kompetensi D –
Produksi Media Komunikasi Grafis.
Standar kompetensi
Kompetensi Kompetensi
Kompetensi
Indikator pencapaian
Utama
Inti Guru
Guru Keahlian
Kompetensi
(KIG)
(KGK)
Profesional 20. Menguasai 20.8. Mengkreasi
materi,
media
struktur,
komunikasi
konsep
grafis
dan pola
dalam
pikir
bentuk
keilmuan
cetak
yang

ii

20.8.1 Mengidentifikasi
gambar bitmap dan
aplikasi pengolah
gambar bitmap
20.8.2 Mengidentifikasi
gambar vektor dan
aplikasi pengolah
gambar vector

mendukun
g mata
pelajaran
yang
diampu

20.8.3 Mengidentifikasi
karakteristik
berbagai macam
media komunikasi
grafis
20.8.4 Memaparkan
peranan huruf
(tipografi) dalam
media komunikasi
grafis
20.8.5 Membedakan
unsur-unsur grafis
dalam sebuah
media komunikasi
grafis
20.8.6 Mengevaluasi
berbagai unsur
grafis dalam
berbagai format tata
letak secara
harmonis dan serasi
20.8.7 Mengidentifikasi
peran estetika
dalam media
komunikasi grafis
20.8.8 Merancang media
komunikasi grafis
20.8.9 Memproduksi media
komunikasi grafis
dalam bentuk cetak

D. Ruang Lingkup
Modul ini berisi tiga kegiatan pembelajaran dengan ruang lingkup materi: a).
Konsep Grafis, berisi tentang gambar bitmap dan gambar vector beserta aplikasi
pengolahnya, b). Perancangan Media Komunikasi Grafis, berisi tentang
kreativitas dan strategi dalam merancang pesan, penggunaan daya tarik pesan
dalam merancang media komunikasi grafis, dan contoh-contoh merancang
media komunikasi grafis, c).Produksi Media Komunikasi Grafis, berisi tentang
menu/tool perangkat lunak pengolah grafis yang sering digunakan dalam
mendesain grafis, pembuatan logo, poster, undangan, x banner, pencetakan,
dan jenis-jenis mesin cetak yang digunakan dalam pembuatan media komunikasi
grafis.

|
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E. Saran Cara penggunaan modul
Modul Produksi Media Komunikasi Grafis ini terdiri dari tiga kegiatan
pembelajaran, yang secara konsep urutan kegiatan belajar menunjukkan urutan
pemahaman yang harus dimiliki untuk dapat memproduksi media komunikasi
grafis yang baik.

Dalam mempelajari modul ini, yang harus dilakukan oleh peserta diklat di setiap
kegiatan pembelajaranadalah:
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 aktifitas pembelajaran sesuai dengan petunjuk.
5. Mengerjakan latihan/soal atau tugas.
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KEGIATAN
PEMBELAJARAN1KONSEP
GRAFIS
A. Tujuan
Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran1, peserta diklat mampu:


Mengidentifikasi gambar bitmap dan aplikasi gambar bitmap dengan cermat
dan teliti.



Mengidentifikasi gambar vektor dan aplikasi gambar vektor dengan cermat
teliti.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi


Mengidentifikasi gambar bitmap dan aplikasi pengolah gambar bitmap.



Mengidentifikasi gambar vektor dan aplikasi pengolah gambar vektor.

C. Uraian Materi
1. Bitmap
Gambar bitmap, yang sering disebut sebagai gambar raster, merupakan gambar
yang dibentuk dari grid-grid warna.Grid ini adalah elemen dasar dari sebuah
gambar yang disebut pixel atau picture elements. Saat Anda hanya
memanipulasi gambar ini, proses yang terjadi sebenarnya adalah Anda hanya
mengedit lokasi piksel-piksel ini, bukan mengedit bentuk kurvanya.

Gambar bitmap sangat umum digunakan pada media elektronik, fotografi atau
digital painting. Mode ini sangat tergantung pada tingkat resolusi atau kepadatan
grid pikselnya. Sebagai contoh anda dapat melihat pada perbandingan
pembesaran objek bitmap ini.
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Gambar 1. 1Bitmap Dan Pembesaran Objek

Bitmap sebenarnya merupakan nilai-nilai koordinat yang menentukan tampilan
objek secara individual pada setiap pikselnya.Bitmap dapat dikatakan sebagai
kesatuan atau kumpulan piksel (array of pixels) yang membentuk sebuah ilusi
image.

Gambar 1. 2Data Bitmap

Ciri-ciri bitmap sebagai berikut:
a) Tersusun oleh sebaran titik-titik yang disebut pixel (picture element)
beragam warna. Pixel sendiri tersebar dalam grid.
b) Bersifat resolution dependent artinya kualitas gambar tergantung pada
resolusi, semakin besar resolusinya gambar yang dihasilkan semakin
baik.
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c) Sebuah gambar bitmap yang diperbesar melebihi ukuran normalnya akan
tampak kasar (pecah-pecah).
d) Cocok untuk pembuatan gambar dengan warna yang komplek.
e) Gradasi warna nyata enak dipandang.
f)

Mampu menyimpan gambar dengan format: JPG, JPEG, BMP, TIFF,
PCK, dan PNG.

g) Cocok dipakai untuk gambar-gambar dengan efek bayangan (shading)
yang halus.
h) Dapat ditambahkan efek khusus tertentu sehingga dapat membuat objek
tampil sesuai keinginan.
i)

Space penyimpanan lebih besar.

Aplikasi Pengolah Gambar Bitmap
Aplikasi pengolah gambar bitmap antara lain Microsoft Photo Editor, Adobe
Photoshop, Paint, Corel Photo Paint.


Microsoft Photo Editor/Microsoft Office Picture Manager
aplikasi manipulasi gambar untuk Windows 97–XP. Program ini telah
digantikan oleh Microsoft Office Picture Manager,walaupun beberapa fitur
Photo Editor tidak terdapat dalam Picture Manager.



Adobe Photoshop
perangkat lunak editor citra buatan Adobe Systems yang dikhususkan
untuk pengeditan foto/gambar dan pembuatan efek.Perangkat lunak ini
banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan sehingga
dianggap sebagai pemimpin pasar (market leader) untuk perangkat lunak
pengolah gambar.



Corel Photo Paint:
perangkat lunak buatan Corel yang dikhususkan untuk pengeditan
foto/gambar dan pembuatan efek seperti Adobe Photoshop.



Paint
Fasilitas yang disediakan Windows untuk pengolahan gambar.

|
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2. Vektor
Gambar vektor merupakan gambar digital yang berbasiskan persamaan
perhitungan matematis.Gambar vektor umumnya berukuran lebih kecil bila
dibandingkan dengan gambar bitmap. Beberapa format gambar vektor di
antaranya: .CDR, .AI, .SVG, .EPS, dan dll .Gambar Vektor menggabungkan titik
dan garis untuk menjadi sebuah objek, sehingga gambar tidak menjadi pecah
biarpun

diperbesar

atau

diperkecil,

tidak

seperti

gambar

Bitmap.

Gambar bertipe vektor terbentuk dari garis dan kurva hasil dari perhitungan
matematis dari beberapa titik, sehingga membentuk suatu objek gambar.Vektor
menampilkan sebuah gambar berdasarkan perhitungan koordinat geometris
gambar tersebut.Tampilan gambar vektor, walaupun bersifat relatif lebih kaku
daripada tampilan bitmap, kualitasnya tidak bergantung kepada resolusi gambar.

Gambar tipe ini bisa diubah-ubah ke berbagai ukuran dan juga dapat dicetak
pada tingkat resolusi sebesar apapun tanpa kehilangan detil dan ketajaman
gambar. Tampilan vektor merupakan pilihan terbaik ketika harus menampilkan
gambar-gambar yang harus bisa mempertahankan ketajaman garis ketika
ukuranya diubah. Ketika bekerja dengan gambar Vektor, kita akan mengedit
objek berdasarkan perhitungan matematis-nya.

Karena monitor menampilkan gambar dengan cara menggunakan jaringan titik,
maka kedua macam tipe gambar (bitmap dan Vektor) akan diperlihatkan sebagai
pixel pada layar monitor. Begitu juga ketika kita hendak menampilkan gambar
Vektor ke suatu halaman web, dimana kita harus melakukan export gambar
Vektor tersebut ke format yang di dukung oleh browser (JPG, GIF, PNG, dll).Sifat
gambar vektor yang telah di export tersebut otomatis berubah menjadi tipe
bitmap/raster, meskipun dibuat dengan program/software penghasil gambar
Vektor.

Berbeda dengan bitmap, vektor grafik merepresentasikan gambarnya tidak
dengan menggunakan pixel, tetapi dengan kurva dan garis yang didefinisikan
dalam persamaan matematis yang disebut vektor.Misal untuk menggambar
lingkaran maka didefinisikan persamaan matematis dari lingkaran sehingga
membentuk garis pembatas lingkaran.Didalam garis pembatas tersebut diberi
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warna sehingga terbentuklah lingkaran. Kedua cara perepresentasian gambar
tersebut mempunyai kekurangan dan kelebihan masing masing. Pada gambar
bitmap sangat baik digunakan untuk merepresentasikan gambar yang sangat
kompleks dan detail.Tetapi kekurangannya adalah ukuran filenya tergantung dari
ukuran gambar dan resolusinya.

Gambar 1. 3Perbedaan Gambar Vektor Dan Gambar Bitmap
Aplikasi Pengolah Gambar Vektor
Banyak aplikasi untuk pengolahan gambar vector, diantaranya:


CorelDraw
Adalaheditor grafik vektor yang dikembangkan oleh Corel, sebuah
perusahaan perangkat lunak yang bermarkas di Ottawa, Kanada.



Adobe Illustrator
adalah program editor grafis vektor terkemuka, dikembangkan dan
dipasarkan oleh Adobe Systems.



Macromedia Freehand
adalah aplikasi komputer untuk membuat grafik vektor 2 dimensi
(penggunaan lambang geometris seperti titik, garis, lengkungan dan
poligon untuk merepresentasikan gambar, dikenal dengan pemodelan
geometris) diorientasikan untuk pasar pemasaran desktop professional.
Telah tersedia untuk Microsoft Windows dan Mac OS X.
Macromedia FreeHand dapat juga untuk membuat Banner, Vektor,
Brosur, Undangan.

|
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Berikut adalah tabel perbedaan antar vektor dan bitmap:
Vektor

Bitmap

Disusun oleh objek geometris

Disusun oleh objek yang disebut

yang

pixel

dibuat

berdasarkan

perhitungan matematis
Sifatnya resolution independent

Sifatnya resolution dependent atau
dipengaruhi resolusi

Pengaruh perbesaran tidak pecah

Pengaruh perbesaran pecah, blur
dan

rusak

jika

melewati

batas

toleransi tampilan
Ukuran penyimpanan relatif kecil

Ukuran penyimpanan relatif besar

Digunakan untuk ilustrasi dengan

Cocok untuk logo dan jenis desain

bentuk

sederhana,

yang mengandalkan kesederhanaan

warna solid atau gradasi tanpa

bentuk. Digunakan untuk gambar

terlalu banyak variasi warna.

kompleks, berupa ragam warna dan

geometris

bentuk yang beraneka, seperti foto
dari hasil bidikan kamera.
Format penyimpanan bisa berupa

Format penyimpanan PSD, TIFF,

AI, CDR, FH, EPS

JPEG, GIF, BMP

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.
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4.

Setelah selesai mempelajari modul pada bagian ini, peserta dapat
mengerjakan latihan/kasus/tugas yang telah disediakan.

E. Latihan/Kasus/Tugas
1.

Jelaskan tentang bitmap dan vektor.

2.

Identifikasi kelebihan dan kelemahan bitmap dan vektor.

F. Rangkuman
Bitmap adalah representasi dari citragrafis yang terdiri dari susunan titik yang
tersimpan di memorikomputer.Nilai setiap titik diawali oleh satu bitdata untuk
gambar hitam putih, atau lebih bagi gambar berwarna. Kerapatan titik-titik
tersebut dinamakan resolusi, yang menunjukkan seberapa tajam gambar ini
ditampilkan, ditunjukkan dengan jumlah baris dan kolom, contohnya 1024x768.
Untuk menampilkan citra bitmap pada monitor atau mencetaknya pada printer,
komputer menterjemahkan bitmap ini menjadi pixel (pada layar) atau titik tinta
(pada printer). Beberapa format file bitmap yang populer adalah BMP, JPEG,
GIF, dan TIFF.

Gambar vektor atau grafik vektor merupakan gambar digital yang berbasiskan
persamaan matematis.Gambar Vektor terdiri dari penggabungan koordinatkoordinat titik menjadi garis atau kurva untuk kemudian menjadi sebuah objek,
sehingga

gambar

tidak

menjadi

pecah

walaupun

diperbesar

atau

diperkecil.Gambar vektor umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil bila
dibandingkan dengan gambar bitmap. Beberapa format gambar vektor di
antaranya: SVG, EPS, dan CDR, AI.

G. Umpan Balik dan Tindak lanjut

|
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H. Kunci Jawaban
1.

Perbedaan bitmap dan vektor


Bitmap adalah representasi dari citragrafis yang terdiri dari susunan titik
yang tersimpan di memorikomputer, dimana kerapatan titik-titik tersebut
dinamakan resolusi, yang menunjukkan seberapa tajam gambar ini
ditampilkan, ditunjukkan dengan jumlah baris dan kolom, contohnya
1024x768.



Gambar vektor atau grafik vektor merupakan gambar digital yang
berbasiskan

persamaan

matematis,

terdiri

dari

penggabungan

koordinat-koordinat titik menjadi garis atau kurva untuk kemudian
menjadi sebuah objek.

2.

Kelebihan bitmap


Dapat ditambahkan efek khusus tertentu sehingga dapat membuat
objek tampil sesuai keinginan.



Dapat menghasilkan objek gambar bitmap dari objek gambar vektor
dengan cara mudah dan cepat, mutu hasilnya pun dapat ditentukan.

Kelemahan bitmap


Objek gambar tersebut memiliki permasalahan ketika diubah ukurannya,
khususnya ketika objek gambar diperbesar



Efek yang diidapat dari objek berbasis bitmap yakni akan terlihat pecah
atau berkurang detailnya saat dicetak pada resolusi yang lebih rendah

Kelebihan vektor


Ruang penyimpanan untuk objek gambar lebih efisien/kecil



Objek gambar vektor dapat diubah ukuran dan bentuknya tanpa
menurunkan mutu tampilannya



Dapat dicetak pada resolusi tertinggi printer Anda



Menggambar dan menyunting bentuk vektor relatif lebih mudah dan
menyenangkan

Kelemahan vektor


Tidak dapat menghasilkan objek gambar vektor yang prima ketika
melakukan konversi objek gambar tersebut dibanding format bitmap.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2PERANCANGAN
MEDIA KOMUNIKASI GRAFIS
A. Tujuan
Setelah memahami materi kegiatan pembelajaran 2, peserta diklat mampu:


Merancang media komunikasi grafis dengan kreatif dan menggunakan
strategi maupun daya tarik pesan yang tepat.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi


Merancang media komunikasi grafis

C. Uraian Materi
1. Pentingnya Kreativitas dalam Merancang Pesan
Kreativitas adalah kemampuan menyajikan gagasan atau ide baru.Inovasi
merupakan aplikasi gagasan atau ide baru tersebut.Menciptakan ide yang orisinil
tidaklah mudah. Karena itu perlu adanya beberapa teknik menciptakan ide, yaitu
penyesuaian (adaptasi), pembesaran (maksimasi), pengecilan (minimasi),
pembalikan

(inverse),

penggantian

(substitusi),

perubahan

(modifikasi),

pengaturan kembali, dan perpaduan (kombinasi). Voltai mengatakan bahwa
“Orisinil itu tidak ada, yang ada adalah tiruan yang bijaksana”.Kreativitas hampir
selalu digunakan dalam periklanan (multimedia) karena kretivitas dapat
membantu periklanan dalam memberi informasi, membujuk, mengingatkan,
meningkatkan nilai, dan dapat “Meledakkan” periklanan.

Seperti halnya proses promosi dan pemasaran lainnya, aspek kreatif periklanan
dipandu oleh tujuan dan sasaran yang spesifik. Strategi kreatif memfokuskan
pada apa yang harus dikomunikasikan yang akan memandu pengembangan
seluruh pesan yang digunakan dalam kampanye periklanan. Strategi kreatif
didasarkan pada beberapa faktor:


Identifikasi audien sasaran



Masalah dasar,isu, atau peluang periklanan



Ide penjualan utama

|
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Tema kampanye



Daya tarik



Gaya eksekusi yang digunakan



Informasi pendukung yang dibutuhkan dalam periklanan

Faktor-faktor tersebut oleh beberapa agen periklanan didokumentasikan dan
dikenal sebagai Copy Platform atau Crative Platform atau Creative Brief atau
Work Plan. Dalam pembuatan film kartun atau game, Copy Platform ini biasa
disebut Treatment. Bagian penting dari strategi kreatif adalah menentukan ide
penjualan utama, yang akan menjadi tema pusat kampanye periklanan.

Beberapa

pendekatan

menentukan

ide

penjualan

utama

antara

lain

menggunakan strategi generic, strategi preemitive, strategi unique selling
proposition, strategi menciptakan suatu brand image, strategi mencari inherent
drama in the brand, strategi resonansi, dan strategi positioning.

2. Strategi Kreatif dalam Merancang Pesan
Perancangan media adalahproses perencanaan mengarahkan penyampaian
pesanmelalui media komunikasikepada berbagai kelompok sasaran. Kelompok
sasaran

ini

meliputi

berbagai

golongan

masyarakat

yang

perlu

mempertimbangkan ketepatan pemilihan waktu, tempat, dan saluran/media.

Perancangan

media

empatkelompokkegiatan,

harusmemperhatikan

ketepatan

yaitukelompoksasaranmasyarakat,

pemilihan

tujuan

media,

jenismedia dansasarannya.

1) Pemilihan kelompoksasaranmasyarakat
Hasil rancangan media komunikasi dapat berhasil apabila mampu
menangkapkaraktestik kelompok sasaran masyarakat yang ditargetkan.
Suatu kelompok masyarakat dengan karakteristik tertentu cenderung
bertindak serupa bahkan berkeinginan yang seragam. Kelompok ini dapat
diindentifikasi

sebagai

kumpulan

segmen

atau

keseragaman tertentu dalam membeli produk dan jasa.
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pembeli

dengan

2) Pemilihan tujuan media
Suatu perusahaan/pemesan media komunikasi tentunya mempunyai
tujuan tertentu agar produk/jasa yang dikomunikasikannya melalui media
bisa diterima masyarakat.

Tujuan perencanaan media, meliputi:


Jangkauan, merupakan target segmentasi sesuai dengan wilayah
jangkauan yang dibidik melalui media komunikasi. Media massa
seperti “RADAR” dengan jangkauan komunikasi skala perkotaan
tentunya hanya dapatdijangkau oleh kota-kota lain yang berada
disekitarnya. Dampaknya tentu sangat berbeda dengan media massa
"KOMPAS” yang jangkauannya nasional.



Frekuensi, merupakan kekerapan masyarakat sasaran melihat,
membaca, maupun mendengar selama periode tertentu. Tingkat
kekerapan merupakan kegiatan seberapa seringnya masyarakat
sasaran melihat iklan diterbitkan disurat kabar, melihat poster yang
dipasang di jalan protokol, atau seberapa sering mendengar iklan di
radio dalamsehari.



Berkelanjutan, suatu produk/asa harus dikomunikasikan secara
terus-menerus dan berkelanjutan. Hal ini ditujukan untuk menarik
perhatian, tanggapan, dan ingatan seseorang terhadap produk/jasa
tertentu. Promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan produk/jasa
kepada masyarakat sasaran.



Biaya, merupakan jantung yang menentukan wujud suatu media
komunikasi. Dalam proses mewujudkan media komunikasi tentunya
diperlukan biaya, baik selama pra produksi, proses produksi, dan
paska produksi.

3) Pemilihan jenis media dan sasarannya
Hal-hal seperti biaya, segmen, sasaran, kebutuhan, dan sebagainya ikut
menentukan pemilihan jenis media komunikasi Hal tersebut juga
mempengaruhi program dan tujuan produsen dalam memilih jenis media
dan sasarannya. Iklan dapat dipublikasikan di koran, majalah, tabloid,
|
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maupun di luar ruang, atau media lain seperti poster, leaflet, booklet,
katalog.

Perusahaan/produsen dapat mengonsentrasikan masyarakat secara
penuh dengan menggunakan satu jenis media yang berdampak
khusus.Namun, memungkinkan juga bagi perusahaan/produsen untuk
mempromosikan/mengkomunikasikan produk/jasanya denganmemakai
beberapa media. Tingkat kekerapan promosi membuat masyarakat
menjadi lebih familiar dan cepat lebih ingat terhadap produk/jasa yang
dikomunikasikan.

Identifikasi audien sasaran maksudnya melakukan identifikasi pada pasar yang
ingin kita bidik atau melakukan segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah
tindakanmembagi-bagi pasar ke dalam kelompok-kelompok pembeli yang
berbeda yang mungkin menghargai variabel untuk mendapatkan mana yang
mengungkapkan peluang segmentasi terbaik.

Untuk pemasaran produk

konsumen, variabel segmentasi utama adalah geografi, demografi, psikografi,
perilaku dan manfaat.

Segmentasi komunitas Internet, variable segmentasi utamanya adalah komunitas
minat, komunitas relasi, komunitas fantasi, komunitas transaksi, dan komunitas
professional. Segmentasi pasar industri, variable utamanya adalah menurut
variabel

demografi,

variabel

operasional,

pendekatan

pembelian,

faktor

situasional, dan karakteristik pribadi.

Untuk masing-masing segmen potensial, dikembangkanlah profil segmen
pelanggan. Efektivitas analisis segmentasi tergantung pada dapat tidaknya kita
menentukan segmen yang dapat diukur, cukup besar, dapat dimasuki, dan dapat
digarap.Berikutnya, penjual harus membidik segmen (segmen-segmen) pasar
yang terbaik. Untuk melakukannya, penjual lebih dulu mengevaluasi potensi laba
masing-masing segmen. Ini dalah fungsi ukuran dan pertumbuhan segmen, daya
tarik struktural segmen (menurut model lima kekuatan dari Porter), serta tujuan
dan sumber daya perusahaan.
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Selanjutnya, pengiklan harus memutuskan berapa banyak segmen yang akan
diliput. Pengiklan dapat mengabaikan perbedaan antara segmen (pemasaran
serba neka), mengembangkan berbagai penawaran pasar untuk beberapa
segmen (pemasaran serbasama), atau menggarap satu atau beberapa segmen
(pemasaran terpadu). Keputusan peliputan pasar akan dipengaruhi oleh faktorfaktor seperti sumber daya perusahaan, homogenitas produk dan pasar, tahap
siklus hidup produk, dan strategi pemasaran bersaing. Dalam memilih segmen
sasaran, para pemasar perlu menyadari adanya keterkaitan antar segmen serta
kemungkinan pergerakan ke segmen lain.
1. Strategi Generik
Pendekatan generik ditemukan oleh Michael E. Porter. Pendekatan ini
berorientasi pada keunggulan biaya keseluruhan dan diferensiasi.
Keunggulan biaya keseluruhanmenonjolkan harga lebih rendah dari pada
pesaing.
Diferensiasi menonjolkan perbedaan yang menyolokpada mereknya
dengan merek pesaing tidak secara superior. Diferensiasi terdiri dari
diferensiasi

produk,

diferensiasi

pelayanan,

diferensiasi

personal,

diferensiasi saluran, dan diferensiasi citra. Diferensiasi produk terdiri dari
bentuk, pernak-pernik, kualitas, kehandalan, dan mudah diperbaiki baik
gaya dan rancangannya.

Iklan Sasturn menggunakan strategi keunggulan biaya keseluruhan. Iklan
buatan

Jung

Von

Matt

AG

Hambung

tersebut

memenangkan

penghargaan “Silver” pada festival Euro Effie 2003.

|
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Gambar 2. 1Iklan Yang MenggunakanStrategi Generik

Iklan

BMW

menggunakan strategi

diferensiasi

produk.Ini

adalah

perusahaan paling mengagumkan, peringkat satu dunia pada tahun
2002, versi majalah Fortune.Iklan BMW buatan Fallon New York
ditunjukkan pada Gambar 2.2.

Gambar 2. 2Iklan BMW Yang Menggunakan Strategi Diferensiasi Produk

Diferensiasi

pelayanan

meliputi

mudahnya

pemesanan,

instalasi

pelatihan pelanggan, konsultasi pelanggan, pemeliharaan dan perbaikan,
dan pelayanan lainnya. Perusahaan yang menggunkan strategi ini
adalahDell computer. Dellmerupakanperusahaan peringkat dua puluh
tigayangpaling mengagumkandunia dan perangkat empat duniadalam
industri komputer. Penghargaanyang diterima pada tahun 2002yang
berkaitdengan strategi pelayanan antara lain sebagai Leadership Position
dalam produk pelayanan teknologi informasi, server, desktop, dan
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notebook dariTechnology Business Research, The Best Service and
Support dari pembaca majalah Computer Shopper, dan Pemenang
penghargaan dari pembaca PC Magazine untuk kategori Service and
Reliability for desktop. Pada tahun 2001, Dell mendapat penghargaan
sebagai “Good PC Reliability and Service dalam kategori Work PCs,
Home PCs, and Notebooks dari PC World dan penghargaan “Premier
Support” untuk dell.com dari The Association of Support Professionals.
Pada tahun 2000 Dell computer mendapat penghargaan dari Web Host
Industry Review sebagai “Web hosting excellence” dalam kategori virtual
hosting. Iklannya ditunjukkan pada Gambar 2.3.

Gambar 2. 3Iklan YangMenggunakan Diferensiasi Pelayanan

Federal Express juga menggunakan strategi diferensiasi pelayanan untuk
meraih kesuksesannya yang menempatkannya pada peringkat tujuh
perusahaanyangpaling mengagumkan dunia pada tahun 2002. Iklannya
dapat dilihat pada Gambar berikut 2.4.

|
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Gambar 2. 4Iklan Yang Menggunakan Diferensiasi Pelayanan

Diferensiasi

personal

adalah

diferensiasi

lewat

keunggulan

personal.Salah satu perusahaan yang menggunakan strategi diferensiasi
personal adalah Singapore Airlines.Perusahaan ini mempunyai reputasi
pramugari yang istimewa. Oleh karena itu, dalam iklannya ditampilkanfoto
pramugari. Singapore Airlines merupakan perusahaan yang menempati
peringkat lima puluh perusahaan yang paling mengagumkan duniapada
tahun 2002. Dapat dilihat iklannya pada Gambar 2.5.

Gambar 2. 5Iklan Yang Menggunakan Diferensiasi Personal
Diferensiasi saluran adalah diferensiasi lewat keunggulan rancangan
distribusi, cakupan, keahlian, dan kinerja.Caterpillar menggunakan
strategi ini untuk memenangkan persaingan.Perusahaan ini merupakan
perusahaan peringkat tiga puluh sembilan, perusahaan yang paling
mengagumkan dunia versi majalah Fortune pada tahun 2003.Iklan
Caterpillarditinjukkan pada Gambar 2.6.
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Gambar 2. 6Iklan Yang Menggunakan Diferensiasi Saluran
2. Strategi Preemtive
Strategi preemptive serupa dengan strategi generik, tetapi menonjolkan
superioritasnya. Strategi ini digunakan oleh perusahaan yang produknya
kecil. Strategi preemptive ini merupakan strategi yang cerdik karena
menonjolkan superioritasnya dan merupakanpernyataan yang unik.
Pendekatan ini dilakukan oleh Visine, yaitu salah satu merek obat tetes
mata yang tersedia di pasar yang telah mendapatkan reputasi dari
pelanggan untuk kualitas dan kemanjurannya dengan semboyan “getting
the red out”.Sejak dikenalkan 30 tahun yang lalu, Visine selalu menjadi
merek obat tetes mata nomor satu dan sinonim dengan pemeliharaan
mata.Demikian

juga

Nurofen

Menstrual

yang

berjudul

A

Man,

menyampaikan pesan yang menonjol, tidak pernah menstruasi seperti
pria.Iklan buatan McCann- Erickson Polandia tersebut memenangkan
penghargaan “Golden Drum” 2003.Iklan tersebut ditunjukkan pada
gambar 2.7.
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Gambar 2. 7Iklan Yang Menggunakan Strategi Preemptive
3. Strategi Unique Selling Proposition.
Strategi Unique Selling Proposition dikembangkan oleh Rosser Reeves.
Strategi ini berorientasi pada keunggulan atau kelebihan produk yang
tidak dimiliki oleh produk saingannya.Kelebihan tersebut juga merupakan
suatu yang dicari atau dijadikan alasan konsumen menggunakan suatu
produk. Produk dibedakan oleh karakter yang spesifik. Pendekatan ini
dilakukan oleh mobil Land Rover pada kampanye iklannya dengan
“Freelander brings out the free spirit in you”. Iklan yang berjudul
“Meercats” ini menyajikan realitas petualangan Afrika yang dilihat sebagai
sebuah mimpi.Iklan buatan Young & Rubicam London tersebut
memenangkan penghargaan “Gold” pada Euro Effie 2003.Iklan tersebut
ditinjukkan pada Gambar 2.8.

Gambar 2. 8Iklan Yang Menggunakan Unique Selling Proposition
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4. Strategi Brand Image
Sebuah merek atau produk diproyeksikan pada suatu citra (image)
tertentu (melalui periklanan). Gagasannya adalah agar konsumen dapat
menikmatikeuntungan psikologis dari sebuah produk (selain keuntungan
fisik yang mungkin ada). Ini biasanyaberorientasi pada simbol kehidupan.
Pendekatan ini dipopulerkan oleh David Ogilvy dalam bukunya
Confessions of an Advertising Man. Perusahaan yang menggunakan
pendekatan ini antara lain Sony, yaitu menggambarkan citra kualitas dari
Jepang. Sony merupakan peringkat dua puluh delapan perusahaan yang
mengagumkan dunia dan perusahan elektronik dan peralatan listrik
peringkat dua dunia versi majalah Fortune dengan penjualan 60.608 juta
dolar per tahun.

Gambar 2. 9Iklan Yang Menggunakan Strategi Brand Image

5. Strategi Inherent Drama
Strategi Inherent Drama atau strategi karakteristik produk yang membuat
konsumen membeli. Inherent Drama menggunakan pendekatan yang
menekankan filosofi periklanan dari Leo Burnett, pendiri agensi Leo
Burnett di Chicago.Dia percaya bahwa iklan didasarkan pada landasan
manfaat yang diperoleh konsumen dengan menekankan elemen
dramatik yang diekpresikan pada manfaat tersebut. Contoh, iklan
pakaian santai Cherokee yang dibuat oleh Lowe & Partners yang secara
dramatik merasa santai meskipun dikelilingi ikan hiu.Iklan Cherokee
tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.10.

|
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Gambar 2. 10Iklan Yang Menggunakan Strategi Inherent Drama
6. Strategi Resonansi
Strategi ini tidak berfokus pada produk dan citra merek, tetapi lebih
berfokus pada situasi atau kondisi yang ditemukan yang menguatkan
pengalaman hidup konsumen. Ini biasanya berorientasi pada gaya hidup
dari pasar yang diharapkan. Contoh, iklan mobil Mercedes yang
menggunakan strategi resonansi.Lihat Gambar berikut.

Gambar 2. 11Iklan Yang Menggunakan Strategi Resonansi
7. Strategi Positioning
Strategi positioning sebagai dasar strategi pemasaran dikemukakan oleh
Jack Trout dan Al Ries pada awal tahun 1970-an dan menjadi dasar yang
popular

pengembangan

strategi

kreatif.

Gagasan

umum

positioningadalah menempatkan sebuah produk untukmendapatkan
posisi yang baik dalam benak konsumen. Merek yang telah memiliki
posisi mapan dalam benak konsumen menjadi faktor pengaruh yang kuat
pada saat konsumen memerlukan solusi.Ini biasanya berorientasi pada
market leader.Jack Trout dan Al Ries mengatakan bahwa position bukan
yang dikerjakan terhadap produk, tetapi yang dikerjakan terhadap benak
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konsumen. Pendekatan ini dilakukan oleh Volvo dengan positioning
“Volvo for life”.Gambar berikut melukiskan strategi positioning Volvo yang
dibuat oleh Cowtown Studio Kansas.

Gambar 2. 12Iklan Yang Menggunakan Strategi Positioning

“Connecting People” merupakan strategi positioning Nokia.Lihat Gambar
berikut.

Gambar 2. 13Iklan Yang Menggunakan Strategi Positioning

|

21

“The ultimate Driving Mechine“ merupakan strategi positioning BMW.

Gambar 2. 14Iklan Yang Menggunakan Strategi Positioning

3. Daya Tarik Pesan
Untuk menentukan mana daya tarik yang tingkat keberhasilannya mungkin paling
tinggi terhadap target sasaran, perlu analisis dan riset pasar.Daya tarik pesan
dapat diciptakan menggunakan selebritis, humor, rasa takut, kesalahan,
komparatif, rasional, emosional, kombinasi.
1. Daya Tarik Selebritis
Produk atau merek dapat menonjol dalam periklanan salah satunya
karena menggunakan daya tarik para figur masyarakat, dapat seorang
bintang TV, actor, aktris, atlet, ilmuwan, dan sebagainya.Selebritis adalah
pribadi (aktor, aktris, intertainer, atlet) yang dikenal masyarakat untuk
mendukung suatu produk.Selebritis merupakan juru bicara produk.Para
selebritis yang berasal dari bidang olah raga antara lain Michael Jordan,
Tiger Wood, Michael Schumacher, Zinedine Zidane, dan Evander
Holyfield. Para selebritis yang berasal dari bintang film misalnya Cindy
Crawford, Linda Evangelista, Naomi Cambell,, Tamara Blezinki, Iwan
Fals, dan sebagainya.Yang berasal dari penyanyi antara lain The Corr,
Spice Girls, Gigi, Dewa, Michael Jackson, Bon Jovi, dan Paul McCartney.
Pengiklan atau agen iklan membayar besar kepada selebritis yang sesuai
dengan pasar sasaran dan berharap dapat mempengaruhi sikap dan
perilaku konsumen terhadap produk yang di iklankannya.Misalnya, sikap
22

dan persepsi konsumen terhadap kualitas menjadi lebih sempurna
setelah

mendapat

dukungan

dari

selebritis.Pertimbangan

lain

menggunakan selebritis berkait dengan popularitasnya, kemenarikan
secara fisik, kredibilitasnya, profesinya, status kepemilikan terhadap
perusahaan tersebut, pemakai merek tersebut, nilai-nilainya, dan resiko
kontroversinya.Omega

menggunakan

Michael

Schumacher

dalam

iklannya.

Gambar 2. 15Selebritis Sebagai Daya Tarik Pesan
2. Daya Tarik Humor
Politisi, aktor, aktris, juru bicara masyarakat, professor, dan lainnya pada
suatu waktu menggunakan humor untuk menciptakan reaksi yang
diinginkan. Pengiklan juga menggunakan humor untuk mencapai sasaran
komunikasi

yang

bervariasi

untuk

memicu

perhatian,

memandu

konsumen sacara menyeluruh terhadap tuntutan produk, mempengaruhi
sikap, menyempurnakankemampuan “recall” dari pengiklan, menciptakan
tindakan konsumen membeli produk.

Survei

yang

dilakukan

oleh

eksekutif

iklan

menunjukan

bahwa

penggunaan humor akan efektif jika digunakan untuk menarik orang
melihat aplikasi multimedia (iklan) dan menciptakan kesadaran merek.
Hasil survei tersebut antara lain:


Humor merupakan metode yang efektif untuk menarik perhatian
terhadap iklan
|

23



Humor

menyempurnakan

kesukaan

baik

terhadap

iklan

maupun merek yang diiklankan


Humor tidak merugikan secara keseluruhan



Humor tidak memberikan keunggulan terhadap non humor
untuk meningkatkan persuasi



Humor tidak menyempurnakan kredibilitas sumber daya



Sifat produk mempengaruhi kesesuaian penggunaan humor.
Khususnya

humor

akan

lebih

berhasil

digunaan

mempertahankan produk daripada untuk memperkenalkan
produk. Humor juga cocok untuk produk yang lebih berorientasi
pada perasaan.

Iklan Nordea menggunakan daya tarik humor.Iklan buatan Agvilo Swedia
ini mendapat penghargaan Epica 2002.Iklan tersebut ditunjukkan pada
Gambar 2.16.

Gambar 2. 16 Iklan menggunakan daya Tarik humor
3. Daya Tarik Rasa Takut
Daya tarik rasa takut lebih efektif digunakan untuk memperbaiki
motivasi.Fakta yang tidak menguntungkan pada konsumen yang hidup
pada akhir abad dua puluh adalah dunia yang penuh criminal dan
masalah yang berhubungan dengan kesehatan.Pengiklan memotivasi
konsumen untuk mengolah informasi dan mengambil tindakan.Ia
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menggunakan daya tarik rasa takut dengan mengidentifikasi dua hal.
Pertama, mengidentifikasi konsekuensi negatif jika tidak menggunakan
produk.Kedua, mengidentifikasi konsekuensi negatif terhadap perilaku
yang tidak aman (misalnya minum, merokok, menelpon pada saat
menyetir).

Pertimbangan lain menggunakan daya tarik rasa takut adalah melihat
bagaimana target pasar menanggapi pesan iklan. Daya tarik rasa
takutjuga efektif jika penerima pesan percaya diri dan lebih suka
mengendalikan bahaya daripada menghindarinya serta penerima pesan
bukan pemakai produk tersebut. Mencegah orang bukan perokok untuk
tidak merokok lebih efektif daripada menghentikan orang yang perokok.

Iklan kembang gula Chupa Chup menggunakan daya tarik rasa
takut.Biasanya, seorang Cowboy menghisap rokok, tetapi kali ini
menghisdap kembang gula (lollipop). Iklan tersebut sedikit meniru iklan
rokok dengan mengutip kalimat “Come back to where the flavor is”.
Selanjutnya,

dimunculkan

kalimat

yang

memberikan

rasa

takut,

“SURGEON GENERAL’S WARNING Quiting Smoking Now Greatly
Reduces Serious Risk to Your Health” (Peringatan Kepala Jawatan
Kesehatan: Berhenti Merokok Sekarang Sangat Mengurangi Resiko yang
Sangat Serius terhadap Kesehatan Anda). Iklan Chupa Chups buatan
Tandem DDB Madrid tersebut memenangkan penghargaan Epica
2003.Iklan yang berjudul “Cowboy” tersebut ditunjukkan pada Gambar
2.17.
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Gambar 2. 17Iklan Cowboy Menggunakan Daya Tarik Rasa Takut

Iklan kebun binatang Toronto juga menggunakan daya tarik rasa takut.Iklan
tersebut melukiskan hubungan antara intensitas rasa takut dan isu yang
sesuai.Iklan kebun binatang Toronto dengan daya tarik rasa takut untuk menarik
pengunjung dengan slogan “It’s Halloween at The Zoo” ditunjukkan pada
Gambar 2.18.

Gambar 2. 18Iklan Kebun Binatang Toronto Menggunakan Daya Tarik
Rasa Takut

4. Daya Tarik Kesalahan
Seperti halnya rasa takut, kesalahan juga merupakan daya tarik
negatif.Orang merasa salah ketika melanggar peraturan, menyimpang
dari nilai standar atau kepercayaan atau tidak bertanggung jawab. Daya
tarik kesalahan dapat berjalan dengan baik karena memotivasi individu
dewasa secara emosi mengambil alih tanggung jawab tindakan terdepan
untuk
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mengurangikesalahan.

Pengiklan

menggunakan

daya

tarik

kesalahan

dan

berusaha

membujuk

calon

konsumen

dengan

menerapkan produk yang diiklankan.Misalnya, iklan baterai Energizer
yang bertema “DON’T BE LEFT IN THE DARK” menggunakan daya tarik
kesalahan. Untuk mengatasi kesalahan tersebut masih ada “Stock Up On
Energizer, Batteries, And Flashlights”. Iklannya dapat dilihat pada
Gambar 2.19.

Gambar 2. 19Iklan Energizer Menggunakan Daya Tarik Kesalahan
5. Daya Tarik Komparatif
Dalam periklanan ada praktik komparatif langsung atau tidak langsung
suatu produk dengan produk pesaing, yang mempromosikan bahwa
produk tersebut superior dibanding produk pesaing.Dalam pertimbangan
pembelian ini disebut iklan komparatif.

Penelitian pada pertengahan 1970 mempelajari iklan komparatif ini.
Hasilnya sebagai berikut:


Iklan komparatif lebih baik dalam meningkatkan kesadaran merek
dibandingkan iklan nonkomparatif.



Iklan komparatif lebih baik dalam mempromosikan “recall” titik
pesan.



Ikan komparatif secara umum lebih sesuaidengan sikap terhadap
merek yang diiklankan, khususnya ketika merek itu baru.



Iklan komparatif secara umum mendorong lebih kuat intesitas
konsumen untuk membeli merek yang diiklankan.



Iklan komparatis secara umum lebih mendorong konsumen
membeli daripada iklan non komparatif.
|
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Iklan komparatif mempunyai persepsi kurang dapat dipercaya
dibandingkan iklan non komparatif.

Pada Gambar 2.20 ditunjukkan iklan kebun binatang De Buenos Aires
dengan judul “Giraffe” menggunakan daya tarik kompaaratif.Jerapah asli
harganya hanya 7 dolar (menonton Jerapah di kebun binatang hanya 7
dolar), sedangkan boneka Jerapah harganya 30 dolar. Dengan demikian,
yang asli lebih murah daripada bonekanya. Iklan buatan Del Campo
Nazca Saatchi & Saatchi, Buenos Aires ini mendapat penghargaan “Gold
Lion “ pada festival Cannes 2003.

Gambar 2. 20Iklan Kebun Binatang De Buenos Airesmenggunakan Daya
Tarik Komparatif
6. Daya Tarik Positif / Rasional
Daya tarik Informasional/Rasional berfokus pada praktek, fungsi, atau
kebutuhan konsumen secara optimal terhadap suatu produk, yang
memberikan tekanan pada manfaat atau alasan untuk mempunyai atau
menggunakan suatu merek.Isi pesan menekankan fakta, belajar, dan
persuasi logis.

Nada positif/rasional cenderung inovatif dan pengiklan menggunakan
nada ini umumnya mencoba menyakinkan konsumen bahwa produk
mempunyai manfaat khusus yang memuaskan konsumen.
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Protecter & Gamble secara konsisten membuat iklannya bernada positif
untuk menyatakan sesuatu yang paling positif tentang produknya Humor
hampir

selalu

dihindari

agar

tidak

mengalihkan

perhatian

dan

pesan.Nada positif ini terbukti berhasil. Lihat iklan Vizir dari Procter &
Gamble yang berjudul “Glass” pada Gambar 2.21 yang mengilustrasikan
eksekusi pesan iklan daya tarik rasional bahwa Vizir merupakan sabun
cuci yang mampu memutihkan pakaian. Iklan tersebut memenangkan
“Golden Drumstick” pada festival Golden Drum 2003.

Gambar 2. 21Iklan Sabun Cuci Vizir Menggunakan Daya Tarik Positif
7. Daya Tarik Emosional
Daya tarik Emosional berhubungan dengan kebutuhan psikologis
konsumen untuk membeli suatu produk.Banyak konsumen termotivasi
mengambil keputusan dan membeli suatu produk karena emosional dan
perasaan terhadap merek dapat menjadi lebih penting daripada
pengetahuan terhadap atribut dan pernak-pernik produk tersebut.Para
pengiklan percaya bahwa daya tarik emosional lebih baik untuk menjual
merek daripada daya tarik rasional.

Perusahaan lain menggunakandaya tarik emosi untuk mengeksekusi
pesan iklannya. Casio Mini menggunakan daya tarik emosi untuk menarik
perhatian penonton.
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Gambar 2. 22Iklan Casio Mini Menggunakan Daya Tarik Emosional
8. Daya Tarik Kombinasi
Daya tarik kombinasi adalah daya tarik perpaduan antara berbagai daya
tarik yang telah dibahas.Banyak perusahaan yang menggunakan ini
untuk menarik perhatian penonton.Iklan Nurofen Menstrual yang berjudul
A Man menyampaikan pesan yang spesifik.Iklan buatan McCann
Erickson Polandia tersebut memenangkan perhargaan “Golden Drum”
2003.Iklan tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.23.

Gambar 2. 23Iklan Nurofen Menggunakan Daya Tarik Kombinasi

4. Teknik Perancangan
1. Gambar Tangan (Hand Drawing)
Yang dimaksud dengan teknik goresan tangan ini adalah teknik yang
mengandalkan ketrampilan tangan dalam menggunakan pena, kuas,
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pastel, dan alat gambar lainnya dengan memberikan ekspresi dan
karakter tertentu. Ilustrasi gambar tangan dibuat secara keseluruhan
menggunakan tangan, dengan memberikan ekspresi dan karakter
tertentu untuk mendukung media komunikasi grafis yang dibuat, seperti
iklan, poster, dll. Keunggulan dari teknik ini adalah menghasilkan karya
yang ekspresif dan memiliki nilai sugestif serta biaya yang relatif murah.
Kekurangannya adalah dalam hal pengerjaan memakan waktu yang
relatif lama.

Secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:
•

Teknik Arsir
Teknik menggambar dengan garis–garis yang digoreskan secara
berulang-ulang untuk memperoleh gelap terang dan nampak
bervolume. Kesan gelap diperoleh dari menggores dengan rapat
sedangkan kesan terang diperoleh dari goresan yang lebih jarang.

Gambar 2. 24Dibuat Dengan Teknik Arsiran

•

Teknik Garis
Berbeda dengan teknik arsir, pada teknik ini tidaklah memberikan
kesan benda bervolume melainkan hanya menggambarkan obyek
secara global dengan membuat garis luar atau outline dari obyek
secara tepat.
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Gambar 2. 25Dibuat Dengan Teknik Garis

•

Teknik Blok
Teknik ini menggambarkan obyek dengan nada yang amat kontras,
nada antara gelap langsung diblok dengan hitam sedangkan bagian
yang terang dibiarkan tetap putih.

Gambar 2. 26Dibuat Dengan Teknik Blok

•

Teknik Half Tone
Teknik ini menggunakan efek gradasi antara gelap terang atau dari
hitam berangsur-angsur ke putih.

Gambar 2. 27Dibuat Dengan Teknik Halftone
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•

Teknik Goresan Kering
Menggunakan kuas dengan bahan tanpa dicampur dengan pelarut
misalnya, cat air tanpa dicampur air, cat minyak tanpa dicampur
minyak.

Gambar 2. 28Dibuat Dengan Teknik Goresan Kering
2. Teknik Fotografi
Ilustrasi berupa foto dihasilkan dengan teknik fotografi menggunakan
kamera, baik manual maupun digital. Objek fotografi menjadi lebih
realistis, eksklusif dan persuasif. Keunggulan teknik ini adalah dapat
menghasilkan gambar secara cepat nampak persis seperti obyek
sebenarnya, sedangkan kekurangannya adalah gambar kurang
ekspresif dan biayanya lebih mahal.

Gambar 2. 29Dibuat Dengan Teknik Fotografi
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3. Teknik Titik-tikik (dots)
Adalah mewujudkan gambar dengan titik-titik. Pada bagian terang
titik-titik dibuat jarang dan pada bagian gelap titik-titik dibuat rapat
sehingga dari teknik ini dapat dihasilkan kesan benda yang
bervolume.

Gambar 2. 30Dibuat Dengan Teknik Titik-Titik

4. Teknik Gabungan
Perpaduan struktur rupa antara teknik hand drawing dengan teknik
fotografi yang digabungkan dengan menggunakan komputer, yang
bertujuan untuk menyempurnakan kedua teknik tersebut.

Gambar 2. 31Dibuat Dengan Teknik Teknik Gabungan
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5. Perancangan Media Komunikasi Grafis
1.

Desain Kata
Untuk mendesain dengan kata, ada beberapa faktor yang harus
dipertimbangkan, antara lain pesan, target sasaran, format, bentuk huruf,
dan

elemen

visual

dikomunikasikan.
mengomunikasikan

lainnya.

Pesan
titik

dalam

Pesan
iklan

penjualan,

merupakan
harus

apa

bersifat

keunggulan

yang

akan

spesifik

yang

produk,

keunggulan

pelayanan, bahan-bahan dari produk, dan sebagainya.Target sasaran
adalah pembaca atau penonton, yang dibidik dengan pesan tersebut secara
langsung.mendefinisikan target sasaran membantu anda memahami siapa
yang sedang anda hadapi. Desainer harus mempertimbangkan referensi
kolektif , cita rasa , dan pendapatan target sasaran anda. Format merupakan
permukaan tempat kata dirancang yang merupakan media pesan Anda.
Bentuk kata merupakan bagian dari gaya atau bentuk masing-masing huruf
secara individu dari alphabet. Elemen visual dapat berupa foto, ilustrasi,
grafik, dan elemen-elemen grafis lainnya.


Desain dengan kata harus selalu menyampaikan pesan yang spesifik.
Kata tersebut harus menarik perhatian dan mudah diingat. Kata adalah
seribu gambar. Anda harus menemukan kata yang menarik perhatian
dan mudah diingat. Iklan Nurofen Menstrual yang berjudul A Man 3
menyampaikan pesan yang spesifik. Iklan buatan McCann-Erickson
Polandia tersebut memenangkan penghargaan “Golden Drum” 2013.
Iklan tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.32.
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Gambar 2. 32Desain Kata Pada Iklan Nurofen Menstrual


Pertimbangan format, kata dirancang agar mudah dibaca, terutama
untuk poster atau billboard karena ada faktor jarak. Gambar 2.33
merupakan billboard mobil MINI yang dibuat oleh Crispin Porter
Bogusky.

Gambar 2. 33Format Pada Billboard Mobil MINI


Desain kata harus menggunakan hirarki visual, orang cenderung
membaca elemen yang terbesar, baru kemudian yang terkecil. Pada
iklan

majalah

Novy

akanmembacakata

Prostor

(pada

“MINORITYREPORTS”,

gambar

2.34),

kemudian

“NP”,

orang
dan

seterusnya. Iklan yang dibuat EURO RSCG Eropa tersebut mendapat
penghargaan “Silver Drumstick” pada festival Golden Drum 2003.
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Gambar 2. 34Hirarki Kata Dalam Iklan Majalah Novy Prostor


Susunan kata harus menyempurnakan kemudahan dibaca.



Semua factor dari spasi huruf, spasi kata, dan spasi garis mudah
dibaca, komunikatif, dan ekpresif. Spasi kata dan spasi garis
membangun ritme sihingga penonton dapat membaca pesan.



Pertimbangkan bentuk huruf, pakailah huruf yang asli, pikirkanlah
tentang hubungan positif/negative spasi yang sesuai dengan pesan
dan penonton.



Warna akan menyempurnakan pesan dan ekspresi dan tidak
menghalangi kemampuan penonton.



Warna akan menyempurnakan pesan dan ekspresi dan tidak
menghalangi kemampuan baca penonton.

Iklan The Economist yang berjudul “Always have the last word”
mempertimbangkan huruf dan bentuk huruf yang mudah dibaca, spasi
dan

warna.

Iklan

Ogilvy

&

Mather

Hongkong

ini

memenangkanpenghargaan “Bronze Lion” pada festival Cannes 2002
dan penghargaan “Bronze” pada festival Adfest 2002. Iklan tersebut
ditunjukkan pada Gambar 2.35.
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Gambar 2. 35 Iklan The Economist


Untuk melakukan pencampuran permukaan teks, sesuaikan dengan
etnis terhadap pesan, kontras, bobot, skala, dan herarki visual.



Menggunakan tipe-tipe huruf yang familier, misalnya Bodomi, Calson,
Futura, Univers, dan Time Roman. Hindari sesuatu yang baru atau tipe
huruf yang dekoratif.
Iklan Saturn yang berjudul “Camera” menggunakan huruf-huruf yang
familiar dan menghindari hurur-huruf yang dekoratif. Iklan buatan Van J
Johanesberg tersebut memenangkan penghargaan “Silver” pada festival
Effie 2003. Iklan tersebut ditunjukan pada Gambar 2.36

Gambar 2. 36 Iklan Camera

2. Desain Logo
Logo merupakan suatu identitas merek yang mengomunikasikan secara
luas tentang produk, pelayanan dan organisasi dengan cepat.Logo tidak
sekedar lebel, tetapi menampilkan pesan kualitas dan semangat produk,
lewat pemasaran, periklanan, dan kinerja produk. Ketika Anda mendesain
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logo, Anda harusmengidentifikasi produk ataubisnis klien anda dan
membuat logo berbeda dengan pesaingnya. Logo harus bersifat unik,
mudah diingat, dan mudah dikenali dengan cepat.
Beberapa petunjuk mendesain logo antaralain:


Jelas dan dapat dibaca



Khusus untuk klien Anda



Membedakan produk, pelayanan, dan organisasi dari pesaing



Sesuai dengan bisnis klien anda



Mengekspresikan

semangat

,

kualitas,

kepribadian

produk,

pelayanan, dan organisasai klien Anda


Berdampak grafis



Konsisten dengan prinsip keseimbangan dan kesatuan



Menciptakanhubungan yang positif



Mudah diingat



Dapat bekerja pada reproduksihitan dan putih serta berwarna



Mudah dikecilkan dan dibesarkan.

Nike terkenal dengan sepatunya, yakni sebagai simbol “identitas merek
dan menanamkan gagasan kecepatan” yang merupakan kunci kinerja.

Pada Gambar 2.37 ditunjukkan iklan Nike dengan ilustrasi logo yang
khas.

Gambar 2. 37Logo Iklan Nike
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Gambar 2. 38 Logo Harley Davidson

Coca-Cola menggunakan logo yang khas berupa tulisan CocaCola.Logoini jelas dan mudah dibaca, khusus, membidik remaja global,
mudah diingat, menggunakan grafis yang baik, konsisten dengan prinsip
keseimbangan dan kesatuan, menciptakan hubungan positif, dapat
dibesarkan dan dapat dikecilkan.Gambar 2.39 menunjukkan logo CocaCola tersebut.

Gambar 2. 39 Logo Coca Cola

Dalam

pembuatanlogotype

(logo

yang

bentukkan

ke

huruf)

danlogogram (logo yang mengarah ke simbol) bisa dibuat dengan
manual atau dengan komputer. Namun, hasil akhirnya akan tetap
menggunakan teknik komputer agar lebih rapi dan bagus.

a. Teknik Manual
Tidak harus dengan teknologi tinggi, manualpun juga bisa
berekspresi melalui goresan tangan.
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Gambar 2. 40Proses Penggalian Ide Secara Visual

Gambar 2. 41Desain Yang Terpilih Diberi Warna Dari Berbagai Jenis Warna

Gambar 2. 42 Menyesuaikan logo pada mobil perusahaan
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Gambar 2. 43Desain Komprehensif Logo Yang Diterapkan Ke Mobil
Perusahaan

b. Teknik Komputer
Penggunaan

teknologi

komputer

memungkinkan

seorang

desainer atau praktisi lebih mudah dan cepat merancang sebuah
logo dalam waktu singkat.

Grid Standard Manual (GSM) merupakan keharusan dalam
membuat logo, karena GSM akan mempermudah desain
diaplikasikan pada media atau tempat lain sesuai skala yang
ada.

Gambar 2. 44GSM Pada Logo atau Trademark

Gambar 2. 45CMYK Merupakan Ukuran Kadar Warna Suatu
Pembaga/Produk
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1) Alternatif Logo
Alternatif logo selalu dibuat agar desain lebih kaya secara
visual maupun verbal. Alternatif desain logo merupakan media
komunikasi melalui bahasa visual yang diprensentasikan
desainer dihadapan pemesan karya.

Gambar 2. 46Alternatif Logo

Intinya,

dengan

adanya

alternatif

desain

logo

akan

memudahkan kita mengembangkan yang lebih baik dan
mengena sasaran.

2) Logo Terpilih
Logo terpilih merupakan salah satunya yang terbaik untuk
diterapkan ke berbagai media grafis komunikasi. Logo terpilih
harus mudah dilihat, mudah komunikasi, mudah diterapkan,
dan mudah di proses.

Gambar 2. 47Desain Logo Terbaik Dipilih Untuk Diterapkan ke Media
Grafis
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3. Desain Ilustrasi Simbol
Ilustrasi simbol adalah ilustrasi objek sebagai simbol.Ilustrasi simbol
terdiri dari ilustrasi kiasan, metafora, dan alegori. Beberapa petunjuk
untuk merancang simbol adalah untuk:


Menciptakan visual sederhana



Menampilkan informasi atau mengekspresikan makna



Menciptakan sebuah tanda yang berbeda



Menciptakan desain yang dapat dikenali dengan cepat



Mendesain sebuah simbol yang sesuai dengan ide atau sesuatu
yang disajikan



Mendesain simbol yang dapat bekerja secara baik pada
reproduksi hitam dan putih



Mendesain simbol yang dapat bekerja pada berbagai ukuran

Ilustrasi kiasan menggunakan bentuk perbandingan, misalnya serupa
atau sebagai item gabungan kelas yang berbedadari pengalaman.
Contohnya “cinta” serupa dengan bunga “mawar”.Perusahaan rokok Kent
menggunakan ilustrasi kiasan.Lihat gambar 2.48.

Gambar 2. 48Iklan Rokok Kent Menggunakan Ilustrasi Bunga Mawar.
Ilustrasi metafora berbeda dengan kiasan dalam bentuk komparatif.Pada
kiasan, cinta diilustrasikan bunga mawar, sedangkan metafora cinta
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adalah hati emas.Iklan Piaget menggunakan ilustrasi metafora. Lihat
Gambar 2.49

Gambar 2. 49Iklan Piaget Menggunakan Ilustrasi Metafora

Ilustrasi

alegori

merupakan

merupakan

ilustrasi

yangmengandung

arti

perluasan

persamaan
di

luar

metafora.

objek

narasi

itu

dalam
sendiri.

Ilustrasi

alegori

bagian

narasi

Gambar

2.50

menunjukkan ilustrasi iklan model alegori.

Gambar 2. 50Iklan Yang Menunjukkan Ilustrasi Model Alegori

4. Tagline
Tagline/slogan merupakan baris kalimat penutup yang digunakan
sebagai alat untuk menguatkan atau menciptakan citra merek atau
perusahaan. Tagline/slogan diciptakan sebagai bagian dari kampanye
identitas produk atau perusahaan.
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Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam membuat tagline/ slogan,
antara lain:


Kata-kata

yang

dibuat

harus

bersifat

menjual

terhadap

produk/perusahaan.


Kata-kata yang dibuat harus mudah dipahami oleh pembaca.



Kata-kata yang dibuat harus menyegarkan, misalnya: ”sekarang
juga, mengapa harus besok”.



Kata-kata yang digunakan harus menarik perhatian, misalnya ”apa
kata dunia?”



Kata-kata yang digunakan harus membangun image positif,
misalnya ”SMK Bisa!”.



Kata-kata yang digunakan harus singkat, padat, berisi, efektif dan
efisien, agar pembaca mudah membaca, memahami, mudah
diingat, dan mudah dihafal.

Gambar 2. 51 Contoh Tagline

5. Layout
Layout berkaitan dengan pengaturan huruf dan visual pada permukaan
dua

dimensi

agar

seluruh

informasi

dapat

dibaca,

jelas,

dan

menarik.Layout merupakan pengaturan huruf dan visual pada sebuah
cetakan atau halaman elektronik.Agar anda sukses dalam mendesain
layout.Anda harus memulai dengan beberapa pertanyaan.
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Siapa yang akan membaca atau melihat ini?



Gaya apa yang cocok untuk audien?



Apa fungsi desain tersebut?



Apa informasi atau pesan yang akan disampaikan?



Dimana itu akan dilihat?

Dari jawaban ini, Anda dapat memulai membuat sketsa kasar dalam
berbagai variasi layout. Ini hanyalah salah satu cara dari beberapa cara
yang mendasar untuk menjaga tetap di benak Anda. Prinsip-prinsip
desain yang paling penting yang berpengaruh pada layoutadalah titik
fokus hirarkikesatuan, dan keseimbangan.

Ketika Anda membangun titik fokus, maka Anda membuat sebuah daerah
utama yang menarik pada halaman. Pemilihan elemen pada titik fokus,
apakah elemen itu hurufatau visual, didasarkan pada beberapa faktor:
 Apa pesan utama atau informasi yang butuh dikomunikasikan?
 Elemen mana yang paling menarik?
 Elemen mana yang paling penting?
IklanLow Fat Milk dari Parmalat yang berjudul “Unbrellas” menggunakan
titik fokus, yaitu tertuju pada jari yang sedang memegang tempat Low Fat
Milk (payung kecil). Selanjutnya, tertuju pada payung besar dan
kemudian baruelemen lainnya. Iklan buatan Del Campo Nasca Saatchi &
Saatchi Buenos Aires ini memenangkan penghargaan “Gold Lion” pada
festival Cannes 2002.Iklan tersebut ditunjukkan pada gambar 2.52.

Gambar 2. 52LayoutiklanLow Fat Milk

Gambar 2.53 menunjukkan iklan Toyota menggunakan titik fokus pada
tempat parkir yang bersih dari oli.Iklan Toyota yang berjudul “Parking”
tersebut mendapat penghargaan “Silver” pada festival Hispanic Creative
Advertising Award 2003.
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Gambar 2. 53Layout Iklan Toyota

Dalam mendesain layout, posisi elemen pada halaman, hubungan antara
elemen satu dengan yang lain, yaitu ukuran, warna, kontras, nilai, tekstur,
dan bentuk serta hirarki visual harus dipertimbangkan.Iklan Museum
Komunis yang berjudul “Opening Hours” buatan Leo Burnett Praha
merupakan contoh baik mendesain layout.Iklan tersebut memenangkan
“Golden Drum” pada festival Golden Drum 2002. Lihat Gambar 2.54.

Gambar 2. 54Layout Iklan Museum Komunis

Layout akan berhasil, jika menggunakan prinsip kesatuan. Prinsip
kesatuan dapat dengan menggunakan hubungan, kesejajaran, grid, dan
aliran.Iklan Energizer yang berjudul “Train” menggunakan prinsip
kesatuan

dengan

hubungan.Iklan

buatan

J.

Walter

Thonson

memenangkan “Bronze” pada festival Hispanic Creative Advertising
Award. Lihat Gambar 2.55.
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Gambar 2. 55 Iklan Energizer

Iklan PCK Polish red cross menggunkan prinsip kesatuan dengan grid.
Iklan

berjudul

“Dresden”

buatan

McCann

Erickson

tersebut

memenangkan “Golden Drumstick” pada festival periklanan Golden Drum
2002. Lihat Gambar 2.56.

Gambar 2. 56Iklan PCK Polish Red Cross
Keseimbangan merupakan distribusi bobot dalam layout.Seperti halnya
hirarki visual, keseimbangan merupakan faktor yang penting dalam
kesuksesan merancang layout.Untuk membuat keseimbangan desain,
Anda harus mempertimbangkan bobot visual, posisi, dan pengaturan.

Iklan Diet Pepsi menggunakan prinsip keseimbangan dalam layout. Iklan
buatan

BBDO

Bangkok

dengan

judul

“Cat’

tersebut

mendapat

penghargaan “Silver” untuk kategori minuman non alkohol pada festival
Adfest 2002. Iklan Diet Pepsi tersebut ditunjukkan pada gambar 2.57.
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Gambar 2. 57 Iklan Pepsi

6. Company Profile (Trademark/Brand)
Brand merupakan suatu alat marketing yang sangat kuat. Dalam situasi
pasar modern saat ini,brand merupakan panduan bagi konsumen untuk
mendapatkan barang atau jasa dengan karakter atau kualitas tertentu
yang mereka harapkan. Hal ini sangat disadari oleh perusahaanperusahaan terkemuka, oleh karena itu membangun suatu brand
merupakan tugas berat yang harus dilakukan.

Salah satu hal penting dalam membangun brand adalah menentukan
yang biasa disebut “Brand Architecture”, yaitu suatu strategi penyusunan
brand yang menentukan hubungan antar brand dalam suatu perusahaan.
Strategi memegang peranan yang sangat penting, karena sesuatu yang
ditampilkan akan mempengaruhi konsumen dalam memandang dan
mempersepsikan berbagai brand milik suatu perusahaan.

Strategi juga mempengaruhi konsumen dalam membuat keputusan
pembeli. Kadang orang tertarik untuk membeli bukan berawal dari harga,
tetapi brand yang sudah diakui masyarakat. Pada umumnya, bila
brandsudah melekat di hati masyarakat, apapun jenis produknya
masyarakat akan selalu menerima.
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Gambar 2. 58Berbagai Merek Yang Beredar Di Pasaran

7. Kemasan Produk
Sebelum merancang kemasan produk sebaiknya harus mengetahui, apa
bahasa rupa dalam desain kemasan?Bahasa rupa adalah bahasa
visual, bahasa simbol yang diungkapkan melalui gambar, bentuk,
warna, identitas perusahaan, dan huruf.
Grafis harus dapat mengantarkan pesan yang ingin disampaikan oleh
produsen melalui kemasan yang diciptakan, baik informasi mengenai isi
maupun penjelasan cara pemakaian produk di dalam kemasan.

Keberhasilan daya tarik kemasan ditentukan oleh estetik yang menjadi
pertimbangan sejak pra desain, desain, dan paska desain. Pada
dasarnya nilai estetik harus terkandung dalam keserasian antara bentuk
dan penataan grafis tanpa melupakan kesan jenis, ciri, dan sifat barang
yang diproduksi.

Gambar 2. 59Elemen Pendukung Desain Kemasan Produk
|

51

Gambar 2. 60Alternatif Warna Dalam Desain Kemasan

Setelah membuat beberapa alternative warna, yang perlu diketahui juga
adalah anatomi pecah desain yang akan dibuat kemasan produk.
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Gambar 2. 61Anatomi Pecah Desain

Gambar 2. 62Contoh Visual Kemasan
8. Perancangan Formulir
Formulir terbuat dari selembar kertas berukuran folio, kuarto, atau A4
yang menampilkan logo perusahaan, nama dan alamat perusahaan.
Dalam kertas ini lebih mengutamakan daftar isian identitas pengisi.

Ciri-ciri desain formulir:


Ukuran kertas A4 (21 x 29,7cm), kuarto (21,5 x 28cm), folio (21,5 x
33cm).



Biasa wujudnya satu lembar, bisa satu muka maupun dua muka



Ada logo, produk/ perusahaan/lembaga, dan alamat pengirim yang
jelas



Sifat berita sebagai informasi pengiriman pesan



Berisi isian identitas audience secara rinci



Ada perintah penunjuk isian



Ada tanda tangan pengisi (audience)
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Gambar 2. 63 Formulir
9. Perancangan Memo
Memo terbuat dari kertas berukuran kecil yang fungsinya untuk
memberikan informasi pejabat kepada stafnya, atau dari seseorang
kepada orang lain yang sifatnya terbuka. Memo dirancang dengan ukuran
kecil agar lebih praktis dan mudah dibawa agar cepat tersampaikan.

Ciri-ciri desain memo:


Ukuran kertas kurang lebih 10 x 12 cm



Sifatnya surat pesan, dari/untuk sesama teman atau dari atasan ke
bawahan dalam suatu perusahaan/lembaga



Ada logo, produk/perusahaan/lembaga, dan alamat yang jelas biasa
ditempatkan di sisi atas kertas



Desainmengutamakan pengaturan bidang kosong sebagai tempat
pengirim pesan.

Gambar 2. 64 Memo
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10. Perancangan Leaflet
Leaflet berwujud sehelai kertas dari bahan agak kaku yang mudah dilipat
sebagai

sarana

untuk

menginformasi

dan

mengkomunikasikan

produk/jasa. Dalam prakteknya bisa berupa sisipan dalam majalah.

Ciri-ciri desain leaflet:


Desain leaflet terdiri dari dua muka (halaman), yang dirancang
sesuai dengan bentuk lipatan kertas.



Informasi yang disampaikan singkat, padat, berisi.



Informasi

yang

disampaikan,

antara

lain;

logo,

produk/perusahaan/lembaga, alamat lengkap, dan program secara
lengkap.


Gambar

yang

ditampilkan

sesuai

dengan

berita

yang

diinformasikan.


Tata letak gambar biasa diarahkan sebagai pengisi bidang untuk
mengejar komposisi.



Warna cerah agar pembaca lebih bergairah untuk membaca leaflet.

Gambar 2. 65 Leaflet

11. Perancangan Katalog
Katalog berupa kumpulan kertas yang dijilid ukurannya sebesar saku
maupun buku terlpon tergantung keperluannya yang berisi informasi
secara detail tentang produk dari suatu perusahaan, baik gambar
produknya maupun harganya, serta alamat penjualannya.
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Ciri-ciri desain katalog:


Jenis media ini berupa beberapa lembaran kertas yang dijilid.



Lembar luar dibuat cover yang menarik agar audience tertarik
untuk membaca informasi yang disampaikan.



Cover sangat mengutamakan gambar lembaga atau produk.



Katalog biasa menginformasikan tentang profil lembaga.

Gambar 2. 66 Katalog

12. Perancangan Kalender Meja
Kalender meja terbuat dari kertas ukuran kecil yang berfungsi sebagai
media informasi tentang waktu yang diletakkan di atas meja.

Ciri-ciri kalender meja


Ukuran kuranglebih 12 x 22,5 cm.



Media yang sifatnya multi fungsi, antara media promosi, waktu
(hari, tanggal, bulan, tahun), dan sebagai desain terapan (benda
hias).



Terdiri dari dua halaman, yaitu halaman gambar yang didampingi
logo, produk/perusahaan/lembaga, serta alamat yang jelas, dan
halaman yang menonjolkan tentang waktu (hari, tanggal, bulan,
tahun).
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Biasa ditempatkan di meja kerja, khususnya di kantor.

Gambar 2. 67Kalender Meja

13. Perancangan Kertas/Kop Surat
Kop surat merupakan selembar kertas berukuran folio, kuarto, atau A4
yang mencantumkan logo perusahaan, nama perusahaan, dan alamat
yang diatur berdasarkan komposisi luasnya kertas. Desain kop surat
disamakan dengan amplop, karena kedua jenis media komunikasi ini
adalah satu kesatuan.

Ciri-ciri desain kop surat:


Ukuran kertas A4 (21 x 29,7cm), kuarto (21,5 x 28cm), folio (21,5 x
33cm).



Tampilan desain harus sepadan dengan amplop



Bila formal, alamat ditempatkan di bagian atas, sedang informal
ditempatkan di bawah



Desain kearah horizontal atau kearah lebar kertas



Informasi

yang

disampaikan,

antara

lain;

logo,

produk/perusahaan/lembaga, dan alamat lengkap.
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Gambar 2. 68 Kertas Surat

14. Perancangan Kover Buku
Sampul buku merupakan pintu masuk, sebagai informasi isi buku, dan
sebagai pelindung isi buku. Di samping itu, sampul buku juga berfungsi
sebagai sarana komunikasi antara pengirim berita melalui berita kepada
penerima yaitu calon pembaca.

Ciri-ciri:


Ukuran kertas A4 (21 x 29,7 cm/satu muka), dan A3 (A3 (29,7 x 42
cm/dua muka).



Bagian muka terdiri dari; judul buku menggunakan huruf besar, dan
tampilan gambar yang dominan sebagai pendukung judul buku.

58



Warna diusahakan cerah untuk membangkitkan gairah membaca.



Tertera penulis buku dan penerbit buku.



Bagian belakang berisi tentang deskripsi isi buku.

Gambar 2. 69Kover Buku

15. Perancangan Poster
Selembar kertas yang dicetak berukuran besar berfungsi untuk
mengumumkan atau mengkomunikasikan sesuatu yang dipasang di
tempat umum. Poster adalah iklan warna berbentuk dasar yang dicetak
pada selembar kertas dan ditempatkan pada panel, dinding atau kaca.

Poster mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:


Berupa suatu lukisan/ gambar



Menyampaikan suatu pesan, atau ide tertentu



Memberikan kesan yang luas terhadap yang diinformasikan



Menangkappenglihatan dengan seksama terhadap orang-orang
yang melihatnya.



Menarik dan memusatkan perhatian orang yang melihatnya



Menggunakan ide dan maksud melalui fakta yang tampak



Merangsang orang yang melihat untuk mengikuti maksud poster



Berani, langsung, dinamis, dan menimbulkan kejutan



Ilustrasi tidak terlalu banyak, menarik, dan mudah dimengerti



Teks ringkas, jelas dan bermakna



Harus ada keseimbangan antara elemen satu dengan lainnya



Dapat mudah dibaca dalam waktu singkat
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Gambar 2. 70Rancangan Poster Posisi Vertikal

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
Setelah Anda memahami materi pembelajaran, Anda diminta merancang
suatu desain leaflet/brosur, kover buku atau poster.Gunakan salah satu
strategi dan daya tarik seperti pada uraian materi yang telah Anda
baca.Rancangan bisa dengan manual (gambar tangan) atau dengan
komputer.
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F. Rangkuman
Perancangan

media

harusmemperhatikan

ketepatan

empatkelompokkegiatan,yaitukelompoksasaranmasyarakat,

pemilihan

tujuan

media,

jenismedia dansasarannya.

Strategi kreatif didasarkan pada faktor: a). identifikasi audien sasaran, b).
masalah dasar, isu, atau peluang periklanan, c). ide penjualan utama, d).
tema kampanye, e). daya tarik, f). gaya eksekusi yang digunakan, g).
informasi

pendukung

yang

dibutuhkan

dalam

periklanan.

Beberapa

pendekatan menentukan ide penjualan utama antara lain menggunakan
strategi generik, strategi preemtive, strategi unique selling proportion, strategi
menciptakan suatu brand image, strategi mencari inherent drama in the brand,
strategi resonansi, dan strategi positioning.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

H. Kunci Jawaban
Rancangan

leaflet/brosur,

kover

buku

atau

poster

memuat

logo,

produk/perusahaan/lembaga, alamat lengkap. Rancangan menggunakan salah
satu strategi dan daya tarik seperti pada uraian materi.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN3
PRODUKSI MEDIA KOMUNIKASI GRAFIS
A. Tujuan
Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran3, peserta diklat mampu:


Membuat media komunikasi grafis dalam bentuk cetak dengan cermat dan
bertanggung jawab.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi


Memproduksi media komunikasi grafis dalam bentuk cetak.

C. Uraian Materi
1. Bahan dan Peralatan
Bahandan peralatan yang dibutuhkandalam membuat desain dan siap dicetak
adalah:


Pensil dan pena
Alat

ini

untuk

membuat

sketgambar

(berwujudoutline

gambar).


Scanner
Alat ini merupakan alat yangdipakai untuk membaca dokumen yang
tertulis/tergambarpada

sebuah

kertas,

dengancara

melewatkan

pendeteksiimage pada kertas tersebut.Alat ini merupakan alat optis
yang

dapat

mengkonversikancitra

seperti

foto

ke

dalam

yang

akan

bentuk digital supaya dapatdisimpan atau diubah di komputer.


Kamera
Alat

ini

merupakan

alat

untukmemotret

obyek

digunakan sebagai ilustrasidalam desain. Caranyahasil bidikan dalam
kamera

ditransfer

ke

komputer,

yangselanjutnya

diolah

menjadi

dapat

dipakai

desain.


Komputer (software CorelDraw, Photoshop)
Alat
untuk
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ini

merupakan

mengolah

data

perangkatelektronik

yang

denganperantaraan

sebuah

program

dan

mampu

Jenis

alat

proses

memberikan
ini

dan

pengolahan

merupakanprasarana

desain.

dikatakan

informasi

Pengerjaanmelalui

proses

mendesainatau

untuk

tersebut.

mempercepat

alat

inilah

yang

produksi

hingga

desain

yang

bekerja

sebagai

data

yang

komprehenship.


Printer
Alat

ini

merupakan

pencetak.

Sebuah

terlihat

pada

layer

perangkatoutput

printermengeluarkan
komputer

pada

selembar

kertas.

Adanya

Jenis

kertas

alat ini, karya desain akanterlihat seperti aslinya.


Kertas
Kertas
yang

merupakan
dibutuhkan

bahanuntuk
antara

lain,kertas

mencetak.
HVS
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gram,

inkjet

paper 105 gsm, dan premiuminkjet glossy paper 150 g.

2. Perangkat Lunak untuk Mendesain Media Komunikasi Grafis
Banyak perangkat lunak yang digunakan untuk membuat media komunikasi
grafis, diantaranya CorelDraw dan Photoshop. Pada kegiatan belajar ini dibahas
cara membuat atau menghasilkan media komunikasi grafis dengan kedua
perangkat lunak tersebut.
a)

CorelDraw

Sebelum ke langkah-langkah pembuatan, berikut ini fasilitas/menu pada
CorelDraw yang sering digunakan dalam mendesain karya grafis.
1.

Macam tool dan fungsinya.
Tools

Fungsi
Pick digunakan untuk memilih dan mengatur ukuran ,
memiringkan, dan melakukan rotasi terhadap suatu
objek
Shape digunakan untuk mengedit suatu bentuk dari
objek yang digambar
Smudge Brush digunakan untuk mengubah sebuah
objek vector dengan menggeser kursor mengenai garis
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tepi objek tersebut
Roughen brush digunakan untuk mengubah objek vector
dengan cara menggeser kursor mouse disepanjang
garis tepi objek
Free transform digunakan untuk mengubah
bentuksebuah objek menggunakan rotasi bebas, rotasi
sudut, skala, dan kemiringan.
Crop digunakan untuk menghilangkan area yang tidak
diinginkan pada sebuah objek
Knife digunakan untuk memotong objek
Eraser berfungsi untuk menghilangkan area dari gambar
yang dibuat
Virtual segmen delete berfungsi untuk menghapus
bagian dari objek diantara objek yang saling
berpotongan
Zoom berfungsi untuk mengubah tingkat pembesaran
dalam jendela penggambaran
Hand berfungsi mengontrol letak objek, dimana bagian
dari gambar tersebut tidak tampak pada jendela
penggambaran
Freehand digunakan untuk menggambar sebuah garis
tunggal dan kurva
Bezier digunakan untuk menggambar sebuah segmen
kurva dalam sekali gambar melalui bentuk titik
Artistic media menyediakan fasilitas brush,
sprayer,calligraphic, dan pressure
Pen digunakan untuk menggambar sebuah segmen
kurva dalam sekali gambar melalui bentuk garis
Polyline digunakan untuk menggambar garis dan kurva
dalam bentuk yang terlihat
3 point curve digunakan untuk menggambar sebuah
objek kurva dengan mendefinisikan awal, akhir, dan titik
tengahnya
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Interactive connector digunakan untuk menggabungkan
dua objek dengan sebuah garis penghubung
Dimension digunakan untuk menggambar garis secara
horizontal, vertical, dimiringkan, atau dimensi siku-siku
Smart fill berfungsi untuk membuat sebuah objek dari
area yang dilingkupi dua objek atau lebih dan kemudian
memberikan warna ke objek tersebut
Smart drawing berfungsi untuk mengkonversi gambar
yang dibuat dengan gerakan tangan ke bentuk basic
shape dan smooted curve
Rectangle digunakan untuk menggambar bentuk bujur
sangkar dan persegi empat
3 point rectangle digunakan untuk menggambar bentuk
bujur sangkar atau persegi empat melalui titik sudut
Ellipse digunakan untuk menggambar bentuk elip dan
lingkaran
3 point ellipse digunakan untuk menggambar bentuk elip
dan lingkaran dari sebuah titik sudut
Polygon diguankan untuk menggambar bentuk segi
banyak yang simetris atau bentuk bintang
Star digunkan untuk menggambar bentuk bintang yang
sempurna
Complex star digunakan untuk menggambar
bentukbintang yang lengkap dan memiliki sisi yang
saling berpotongan
Graph paper digunakan untukmenggambar bentuk
jaringan garis yang serupa di atas kertas bergaris
Spiral digunakan untuk menggambar bentuk spiral yang
simetris dan bersifat logaritma
Basic shape menyediakan berbagai pilihan bentuk
dasar, termasuk hexagram, smiley face, dan segitiga
sama sisi
Arrow shape dapat digunakan untuk membuat gambar
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panahdalam berbagai bentuk, arah, dan berbagai bentuk
ujung panah
Flowchart shape digunakan untuk menggambar symbol
–simbol flowchart
Banner shape digunakan untuk menggambar bentuk pita
dan bentuk ledakan
Callout shape digunakan untuk menggambar callout dan
label
Text digunakan untuk mengetikkan kata-kata secara
langsung di atas layar seperti teks artistic dan paragraph
Interactive blend digunakan untuk memadukan dua
objek
Interactive contour digunakan untuk membuat bentuk
garis luar dari objek yang dipergunakan
Interactive distortion memberikan fasilitas push atau full
distortion, zipper distortion, atau twister distortion yang
dapat digunakan pada objek yang diinginkan
Interactive drop shadows berfungsi untuk memberikan
efek bayangan terhadap objek
Interactive envelope digunakan untuk mengubah bentuk
sebuah objek dengan menggeser titik-titik dari objek
yang dikenakan
Interactive extrude digunakan untuk membuat suatu
kedalaman pandangan dari sebuah objek
Interactive transparency dapat digunakanuntuk
memberikan efek transparan yang interaktif terhadap
suatu objek vector maupun objek gambar
Eyedropper digunakan untuk memilihdan
menggandakan properties dari sebuah objek, seperti
warna, ketebalan garis, ukuran, dan efek dari sebuah
objek dalam jendela gambar
Paintbucket digunakan untuk memakai semua properties
suatu objek seperti warna, ketebalan garis, ukuran, efek
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dari sebuah objek dalam layar gambar setelah semua
pilihan tersebut dilakukan dengan tool eyedropper
Outline digunakan untuk melakukan pengaturan
terhadap properties sebuah garis seperti bentuk, ukuran
dan lainnya
Outline color digunakan untuk memberikan memberikan
warna pada sebuah garis
No outline digunakan menghilangkan garis tepi dari
sebuah objek
Point outline digunkan untuk memberikan ukuran
ketebalan dari garis tepi mulai dari ukuran ½, 1, 2 dan
seterusnya
Fill digunakan untuk mengatur properties dari pengisian
warna terhadap suatu objek
Fill color berfungsi untuk memberikanwarna solid
terhadap suatu objek yang diinginkan
Fountain fill dialog berfungsi untuk memberikan warna
dalam bentuk gradasi kepada suatu objek
Pattern fill dialog berfungsi untuk memberikan berbagai
macam bentuk pola terhadap suatu objek
Texture fill dialog digunakan untukmemberikan tekstur
tertentu kepada suatu objek gambar yang dinginkan
Postscript fill dialog digunakan untuk memberikan efek
tekstur yang dibuat dengan bahasa postscript pada
seuatu objek
No fill berfungsi untuk menghilangkan isi warna dari
suatu objek
Interactive fill digunakan untuk memberikan berbagai
macam bentuk fill pada objek
Interactive mesh akan membentuk mesh grid ke dalam
sebuah objek. Tiap grid memiliki titk pertemuan antara
garis yang dapat diberikan warna yang berbeda-beda
pada tiap grid-nya.
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2. Weld
Weld adalah fasilitas pada coreldraw yang memungkinkan ada untuk
mengombinasikan dua atau lebih objek kurva menjadi satu objek satu
kurva dengan satu garis tepi. Adapun cara menggunakannya adalah:
a. Tekan tombol shift dan pilih objek pertama, kemudian pilih kembali
objek kedua.
b. Klik arrange-shaping-weld atau dengan menekan tombol weld
pada properti bar.

Gambar 3. 1Sebelum Dan Sesudah Dilakukan Weld

3. Trim
Trim akan membuat objek kurva dengan menghilangkan bagian objek
yang tertimpa objek lainnya. Sebelum anda melakukan trim, sebaiknya
tentukan terlebih dahulu objek mana yang akan di trim (objrk tujuan) dan
objek mana yang akan digunakan untuk melukan trim (objek sumber).
Caranya:
a. Tekan shift pilih objek tujuan, kemudian pilih objek sumber.
b. Klik arrange-shaping-trim, atau klik pada tombol trim

. Pada

property bar.

Gambar 3. 2Ketika Di Trim Objek Rectangle Terpotong Sesuai Bentuk Circle
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4. Intersect
Dengan intersect anda dapat membuat objek baru sesuai dengan
bentuk perpotongan antara dua objek atau lebih. Adapun cara
menggunakan nya adalah:
a. pilih objek dengan menekan shift.
b. Klik arrange-shaping-intersect atau menekan tombol intersect
pada properti bar.
4. Simplify
Simplify digunakan untuk melakukan pemotongan pada objek tanpa
harus menentukan objek sumber dan objek tujuan. Cara menggunakan
nya adalah:
a. Pilih dua atau lebih objek yang diinginkan.
b. Klik arrange-shaping-simplify atau dengan menekan tombol
simplify

pada properti bar.

Gambar 3. 3SebelumDan Sesudah Dilakukan Simplify
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5. Front Minus Back
Tools ini berfungsi untuk memotong area objek yang berada di depan
objek lainnya dengan objek di belakang sebagai pemotongnya. Untuk
melakukannya, ikuti langkah berikut:
a. Pilih dua objek yang saling bertumpukan tetapi memiliki area
perpotongan.
b. Klik arrange-shapping-front minus back. Atau dengan menekan
front minus back

di properti bar.

Gambar 3. 4Sebelum Dan Sesudah Dilakukan Proses Front Minus Back

6. Back Minus Front
Berbeda dengan sebelumnya tools ini akan memotong objek yang berada
dibawah objek lain dengan objek diatasnya sebagai pemotongnya. Untuk
melukanya ikuti langkah berikut:
a. Pilih dua objek yang saling bertumpukan dan memiliki area
perpotongan.
b. Klik arrange-shaping-back minus front atau dengan mengklik
tombol back minus front

pada properti bar.

Gambar 3. 5 Sebelum Dan Sesudah DilakukanBack Minus Front
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7. Create a new object that surrounds the selected objects
Tools ini akan membuat sebuah objek baru , bedasarkan hasil kombinasi
antara dua atau lebih objek tanpa harus menghapus objek lainya. Untuk
melakukannya ikuti langkah berikut:
a. Pilih objek yang saling berpotongan
b. Klik pada tombol create a new object that surrounds the selected
objects

pada properti bar.

Gambar 3. 6 Dua Objek Dan Objek Baru Hasil Kombinasi
8. Menempatkan Teks Pada Path
Anda dapat menambahkan Artistic Text dan menempatkannya ke
sepanjang garis dari objek terbuka seperti objek garis (Line) atau obejk
tertutup seperti square.Namun untuk Paragraph text hanya bisa
ditambahkan pada objek garis saja.CorelDraw menempatkan teks pada
path sebagai objek sehingga anda masih dapat memisahkan teks pada
pathnya. Ketika Anda memisahkan kedua objek teks akan tetap
menggunakan bentuk sebelum ditempelkan pada path. Untuk menambah
Teks sepanjang Path, gunakan langkah berikut:
1. Pilih Path menggunakan Pick tool
2. Klik Text > Fit text to path. Maka kursor teks akan masuk ke dalam
path. Jika path terbuka maka kursor teks akan diletakkan pada awal.
Jika path tertutup kursor teks akan dimasukkan ke tengah.
3. Ketikkan teks sepanjang Path tersebut.
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Gambar 3. 7Menambah Teks Pada Path
9. Mengimpor Gambar
Anda dapat mengimpor gambar ke dalam CorelDraw secara langsung
atau dengan membuat link gambar tersebut pada file diluar. Ketika Anda
melakukan Link terhadap file gambar diluar, perubahan pada file aslinya
akan secara otomatis mengubah file yang telah diimpor juga.

Untuk melakukan impor terhadap gambar, lakukan langkah sebagai
berikut:
1. Klik File > Import.
2. Carilah file gambar yang ingin anda impor
3. Pilih file tersebut. Jika Anda ingin mengubah Link terhadap file
tersebut, aktifkan pilihan Link Bitmap externally
4. Klik tombol Import
5. Pada halama CorelDraw, klik pada posisi diaman gambar ingin
diletakkan. Jika Anda menginginkan posisi gambar pada tengah
halaman , tekan tombol Enter.

b) Photoshop
Tombol untuk seleksi
Tombol
Rectangular Marquee,
Elliptical Marquee,
Single Row Marquee,
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Ilustrasi

Single Column Marquee,
berfungsi untuk menyeleksi objek dengan
pola persegi empat, ellips, baris tunggal dan
kolom tunggal

Move, berfungsi untuk memilih layer
dan memindah area seleksi.

Lasso untuk membuat area seleksi
dengan pola bebas.
Polygonal Lasso untuk membuat area
seleksi dengan pola polygon.
Magnetic Lasso untuk membuat area
seleksi berdasarkan tonal warna.

Quick Selection untuk membuat area
seleksiberdasarkan tobal warna yang terpilih
oleh ujung kuas mouse.
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Magic Wand untuk mebuat area seleksi
berdasarkan warna warna yang sejenis.

Cara mengatur ukuran gambar adalah:


Buka file yang akan diatur.



Klik menu Image > Image Size, akan tampil kotak dialog Image Size.

Gambar 3. 8Kotak Dialog Mengatur Ukuran Gambar

Untuk merubah ukuran kanvas, caranya adalah:


Buka file gambar, klik menu Image > Canvas Size.



Akan tampil kotak dialog Canvas Size.

Gambar 3. 9Kotak Dialog Pengaturan Ukuran Kanvas
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Atur ukuran kanvas menggunakan Width dan Height, klik OK.

Gambar 3. 10 Hasil Setelah Pengaturan Kanvas

Tool untuk mentransformasi gambar di dalam layer tertentu.
Edit > Transform


Scale : untuk merubah besar kecilnya suatu gambar.



Rotate : untuk memutar gambar



Skew, distrorsi, perspektif, warp: untuk merubah bentuk gambar sesuai
keinginan kita.

Palet
berisi tentang informasi mengenai image atau gambar yang dikerjakan, yang
mencakup Layer , History, Navigator, Color dan lain sebagainya. Palet dapat
ditampilkan atau disembunyikan dengan membuka menu Windows dan klik
pada pallet yang akan ditampilkan atau disembunyikan.
Palet Navigator
Untuk mengatur persentase tampilan gambar dalam
dokumen aktif yaitu dengan cara menggeser slider
Zoom, mengklik tombol Zoom Out dan Zoom In atau
mengetikkan ukuran persentase gambar pada kotak
Zoom.
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3. Pembuatan Logo
Model dasar untuk logo harus dibuat dengan tujuan agar logo yang dibuat
mudah untuk dikembangkan. Anda dapat membuat berbagai model dasar
logo seperti kotak, bulat, bentuk oval, segitiga, ataupun bentuk bentuk
lainnya. Untuk membuatnya, ikuti langkah berikut:
1. Klik flyout objek

dan plih polygon tool.

2. Tekan tombolCtrl kemudian klik dan drag sehingga membentuk
gambar polygon dan masukan jumlah sisi polygon pada kotak isian di
Property barsebanyak 5.
3. Kemudian pilih Pick tool dan klik pada objek polygon yang dibuat. Klik
Arrange> Align and Distrbute> Center to Page. Tujuan agar objek
berada tepat di tengah halaman dan memudahkan untuk dilakukan
edit.

Gambar 3. 11Membuat Bentuk Dasar Logo Berbentuk Polygon 5 Sisi
4. Buatlah Guidline untuk tiap sudut dari polygon tersebut sebagai garis
bantu untuk memodifikasi bentuknya secara tepat.

Gambar 3. 12Memberikan Guidline Sebagai Bantuan Memodifikasi
5. Klik flyout Shape Edit

dan pilihShape tool

pilih

gambar dasar logo yang dibuat.
6. Pilih titik yang terdapat di tengah sisi kemudian drag ke dalam
mengikuti garisGuideline sesuai dengan jarak yang diinginkan dan
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tambahkan sebuah Guideline yang menyentuh dua titik yang
berbentuk sisi polygon.

Gambar 3. 13Titik Yang Ditarik Berada Di Tengahsegmen Garis Polygon

7. Lakukan seleksi pada titik yang ditarik dengan ditambah dengan dua
titik dikiri dan dikanannya dan klik Convert Line to Curvepada
properti bar. Buatlah lengkungan dengan menyeret sisi di kanandan di
kiri titik tengah segmen garis sehingga terbentuk seperti gambar 3.14.

Gambar 3. 14Membuat Lengkungan Pada Sisikiri Dan Kanan Titik Yang
Ditarik

8. Kini Anda telah memiliki bentuk dasar model logo seperti bentuk
bunga yang simetris. Kemudian hapus semua Guideline yang telah
Anda buat.

Membuat Teks Logo
Setelah bentuk dasar logo sudah jadi, selanjutnya Anda dapat membuat
teks untuk logo. Untuk itu ikuti langkah berikut:
1. Pilih Allipse tool, tekan Ctrl dan mulailah membuat bentuk elips dan
sesuaikan ukurannya.
2. Aktifkan Dinamic Guides kemudian letakkan objek Ellips tepat
ditengah-tengah objek dasar logo. Anda bisa menggunakan Guideline
vertikal dan horizontal sebagai bantuan.
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3. Klik Text tool

, letakkan pointer pada sisi atas dari lingkaran yang

dibuat. Masukkan teks yang diinginkan dan sesuaikan posisi teks
simetris seperti pada gambar berikut.

Gambar 3. 15Memberikan Teks Yang Mengikuti Bentuk Lingkaran

4. Aturlah jarak antara teks dan garis lingkaran dengan mengatur nilai
pada kotak Distance from pathdi Property Bar.
5. Selanjutnya klik Arrange> Break Text apart untuk memisahkan teks
dengan lingkaran agar tidak memengaruhi teks yang dibuat.

Gambar 3. 16Memberikan Jarak Teks Dengan Lingkaran Serta
Memisahkannya
6. Tekan Shift, pilih objek pertama, yaitu lingkaran, dan objek kedua,
yaitu logo dasar. Kemudian klik tombol Simplify untuk melakukan
pemotongan pada bagian tengah logo.

Kini Anda telah mendapatkan gambar dasar logo yang berlobang di tengah dan
teks di dalam logo tersebut.
MenyisipkanGambar Pada Logo
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Sekarang Ada akan membuat sebuah objek gambar untuk mengisi bagian
tengah logo yang kosong. Untuk membuatnya, ikuti langkah berikut:
1. Klik File> Import, kemudian masukkan gambar bitmap kedalam
halaman gambar.
2. Pilih gambar yang diimpor dan lakukan trace. Klik Bitmaps> Trace
bitmap>Logo. Kemudian masukan nilai Smoothing= 20 , bar slider
Detail letaknya maksimum, ColorsMode= RGB dengan Number of
Colors= 28, dan aktifkan pilihan Delete Original Image.
3. Buatlah sebuah lingkaran tepat berada di tengah dalam logo dengan
ukuran lebih kecil dari lobang logo menggunakan Ellipse tool. Jangan
lupa menekan tombol Ctrl selama menggambar.

Gambar 3. 17Gambar Bitmap Yang Di-Trace Dan Penambahan
Lingkaran Di Tengah Logo

4. Pilih gambar bitmap hasil trace, klik Effects > Powerclip> Place
Inside continer. Arahkan pointer pada lingkaran yang dibuat ditengah
bagian dalam logo. Klik pada sisi lingkaran tersebut. Hasil gambar
akan berada dalam lingkaran yang dibuat.

Gambar 3. 18Objek Gambar Telah Dimasukan Dibagian Tengah Dalam Logo

Memberi Efek Dan Warna
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Tahap selanjutnya, Anda akan memberikan warna pada gambar dasar logo dan
memberi efek pada garis tepi sehingga membuat logo tampak menarik. Untuk itu
ikuti langkah berikut:
1. Klik pada gambar dasar logo yang berbentuk bunga, kemudian berikan
warna Cyan yang terdapat pada Color Pallete. Pilih teks dan beri warna
White.

Gambar 3. 19Memberikan Warna Pada Gambar Dasar Logo Dan Teksnya

2. Pilih gambar dasar logo yang berwarna Cyan, kemudian klik Edit>
Duplicate. Jangan lupa mengatur offset duplikat menjadi 0.
3. Pilih hasil duplikat , klik Arrange> Order> To BackOf Layer atau tekan
tombol Shift+Page Down. Tujuannya untuk meletakkan gambar hasil
duplikat dibelakang objek aslinya.
4. Lakukan pembesaran gambar hasil duplikat dengan klik Arrange>
Transformation> Scale. Pada docker Transformation masukkan nilai
Scale menjadi 105% untuk vertikal dan horizontal. Pilih posisi tengah dan
centang

pilihan

Non-proportional.

Tekan

tombol

Apply

untuk

mengakhiri.

Gambar 3. 20Duplikat,Order,Dan Scale Pada Logo Hasil Duplikat.

5. Tekan tombol Shift, pilih objek pertama berupa gambar logo dasar
aslinya dan objek kedua gambar logo dasar hasil duplikat. Klik Arrrange>
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Shaping> Simplify. Pilih gambar hasil duplikat dan beri warna biru pada
Color Pallete. Sehingga hasil akhir seperti gambar 3.21.

Gambar 3. 21Gambar Hasil Pemberian Warna Objek Shape Di Tepi Logo

Anda juga dapat memperindah logo yang dibuat dengan memberikan efek-efek
tertentu, misalnya efek interactive contour. Untuk menggunakannya, ikuti langkah
berikut:
1. Pilih gambar logo dasar yang berwarna Cyan.
2. Buka flyout Interaktif tool. Klik Interactife Contour tool. Pada
PropertyBar klik tombol To Center, Contour Step=11, Contour
Offset=0,05. Outline Color= Blue, dan Fill color= Blue, sehingga
hasilnya seperti gambar berikut.

Gambar 3. 22Logo Diperindah Dengan Interaktif Contour Tool
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4. Pembuatan Poster
a) Menggunakan perangkat lunak Corel Draw, dengan hasil akhir
seperti gambar berikut.

Buat lembar kerja baru di CorelDraw, kemudian atur Paper Type
menjadi A3, Portrait, Drawing Units menjadi centimeters.

klik Rectangle Tool > lalu drag ditempat lembar kerjanya.

Warnai kotak persegi yang akan dibuat background tadi menjadi
warna gradien antara Hijau & kuning.Caranya, klik persegi yang

82

sudah dibuat tadi > klik icon Fill (gambar ember tumpah) di
ToolBox > Cari icon Fountain Fill> klik iconnya.

Atur seperti gambar dibawah ini.

Hasilnya akan seperti gambar di bawah ini.

Pada garis tepi dari objek persegi tersebut masih terlihat garis
tipisnya, Untuk itu hilangkan garis hitamnya agar terlihat lebih
lembut.
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Caranya, klik persegi tersebut > lalu klik outline tool >pilih No
outline yang ditandai dengan ikon tool berupa X.

Membuat replika orang di dalam poster.
Pertama, buat 2 buah objek persegi & lingkaran, dan tumpuk
menjadi satu.

Seleksi semua objek >lalu klik Front Minus Back, hasilnya
seperti ditunjukkangambar dibawah ini.

Buat objek tersebut menjadi melengkung.Klik objek > klik Shape
Tool (F10).
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Klik sekali lagi objeknya >Convert Line To Curve, untuk
membentuk curve pada objek.

Duplikat objek yang sudah jadi tersebut, untuk membuat tangan
& kaki. dengan cara:Klik objek>Klik Menu

Arrange>Klik

Transformation>Klik Scale.

Perintah ini akan memunculkan jendela baru di sebelah kanan
lembar kerja Anda.
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Setelah itu klik objek yang dibuat tadi, terus ikuti langkah sesuai
yang ditunjukan pada gambar dibawah ini.

Sehingga hasilnya akan terlihat seperti gambar dibawah ini.

Menambahkan objek lingkaran sebagai kepala orang.
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Replika manusia akhirnya sudah jadi, Selanjutnya tinggal diberi
warna.

Gambar di bawah ini adalah hasil akhir setelah objek orang
diberi pewarnaan. Untuk hasil yang lebih halus, garis tepi dapat
dihilangkan.

Setelah diwarnai lalu kita duplikasi orangnya menjadi 3, dan
warnai manusianya dengan warna lain.

|
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Selanjutnya buat latar belakang sebuah kota.
Caranya, buat beberapa persegi yang bentuknya beda-beda dan
setiap persegi harus bersinggungan dengan persegi lainnya.

Lakukan proses weld pada semua objek persegi berbentuk
replika

kota

tadi,

agar

terlihat

menyatu

Caranya,seleksi semua objek >klik icon Weld.

88

menjadi

satu..

Sekarang kita warnai gedung-gedungnya dengan Fountain Fill.
perhatikan pengisian warna pada gambar dibawah ini.

Ini adalah hasil akhir setelah objek orang diberi pewarnaan.
untuk hasil yang lebih halus, garis tepi dapat anda hilangkan

Selanjutnya membuat awan, caranya sama seperti membuat
kota. Membuat objek > Weld objeknya > kemudian diberi warna.

|

89

Seleksi semua objek > klik icon Weld.

Hasilnya akan seperti ini gambar di bawah ini, kemudian diberi
warna.

Ini adalah hasil akhir setelah objek orang diberi pewarnaan.
untuk hasil yang lebih halus, garis tepi dapat dihilangkan dan
selanjutnya di duplikasi awannya menjadi 5.

Membuat matahari.
Caranya dengan membuat objek sebuah lingkaran dan kemudian
diberi warna Transparency. dalam membuat lingkaran gunakan
tombol shift sambil membuat lingkaran dengan ellipse tool.
Lalu diberi warna dengan Fountain Fill.
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Setelah diberi warna, selanjutnya beri efek Transparency pada
mataharinya.
Transparency Tool bisa ditemukan di icon group Blend Tool.
Tarik edge di objek lingkarannya yang akan diberi efek
transparan kemudian di drag.

Sekarang kita sudah punya 5 objek, satukan semua objek ke
dalam

background

Pindahkan

gedung

yang
ke

di

buat

belakang

di

awal

tadi.

manusia-manusianya.

Caranya, klik kanan pada gedungnya >Order > Behind> klik
manusia yang posisinya paling belakang.
Hasilnya seperti ini.

|

91

Buat gedung-gedung yang ada menjadi berbaur dengan latar
atau backgroundnya dengan membuat transparan dibagian
bawahnya menggunakan Transparency Tool.

Menambahkan kata-kata motivasi.
Caranya, klik icon Text Tool di toolbox (logonya huruf A) > klik
dimana kita akan nulis.

Hasil akhir yang akan kita peroleh seperti ini.
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b) Menggunakan Perangkat lunak Photoshop dan CorelDraw,
dengan hasil akhir seperti gambar berikut.

Langkah-langkah:
Buat dokumen baru 29x21cm.

Tekan D pada keyboard untuk merubah warna depan menjadi
hitam lalu tekan Alt+Del,maka kanvas akan terisi dengan warna
hitam.

Membagi kover menjadi tiga bagian.
Pilih menu View>New guide,pada jendela yang muncul isikan
Orientation:Vertical Position:14cm.
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Ulangi langkah di atas namun pada jendela yang muncul isikan
Position:15cm.

Aktifkan Rectangular marquee tool, lalu buat seleksi persegi
pada bagian kanvas,ini akan menjadi bagian depan kover.

Buka

gambar

Women

(atau

gambar

lain

yang

Anda

punya),tekanCtrl+A untuk menyeleksi seluruh bidang gambar,lalu
pilih menu Edit>Copy.

Kembali ke lembar kerja,pilih menu Edit>Paste into pastikan
gambar memenuhi bidang seleksi.
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Duplikat gambar dengan menekan Ctrl+J lalu aktifkan layer 1 dan
tekan Shift+Ctrl+U untuk membuat gambar menjadi hitam
putih,sembunyikan layer yang berada diatasnya dengan mengklik
ikon mata.

Aktifkan Gradient tool,pada property bar pilih type gradient
Linear foreground to transparent lalu buat gradasi pada layer
mask caranya klik dan drag dari bawah ke atas.

Dengan Rectangle tool buat persegi dibawah kanvas dengan
warna # f7e909 lalu turunkan opacity layer menjadi 57%.
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Membuat objek.
Aktifkan Rounded rectangle tool,pada baris pilihan isikan nilai
radius:100 px,lalu klik dan drag diatas kanvas.

Selanjutnya tekan Ctrl+Alt+T dilanjutkan dengan menekan anak
panah kearah kanan pada keyboard.

Tekan Enter lalu tekan Shift+Ctrl+Alt+T maka secara otomatis
objek akan terduplikat,sekarang kita mempunyai 3 buah objek.

Tekan Ctrl+J lalu tekan anak panah ke arah atas pada keyboard.
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Ulangi langkah di atas sehingga kita mempunyai 9 buah objek
seperti gambar berikut.

Seleksi semua layer objek yang tadi kita buat lalu tekan Ctrl+E
untuk menggabungkannya.

Tekan Ctrl+T lalu miringkan objek seperti pada gambar berikut.

Klik ganda pada layer lalu pilih Drop shadow,lakukan pengaturan
seperti gambar berikut.
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Tampilkan

kembali

layer

1

copy

yang

sebelumnya

kita

sembunyikan lalu tekan Ctrl+Alt+G untuk membuat layer clipping
mask,maka gambar women berwarna akan masuk kedalam objek.

Memberi judul buku.
Tambahkan teks sebagai judul buku,aktifkan Horizontal type tool
tuliskan teks dengan variasi warna yang berbeda,disini saya
menggunakan warna merah dan biru dengan jenis font Times new
roman.
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Pertegas judul buku dengan memberi garis luar,klik ganda pada
layer lalu pilih Stroke.Lakukan pengaturan seperti pada gambar.

Memberi teks nama penulis dan teks lainnya.

Membuat sticker dengan CorelDraw.
Jalankan program Coreldraw,buatlah sebuah file baru,pilih menu
File>New.

Aktifkan Polygon tool,pada property bar isikan Number of point
30 sambil menahan Ctrl klik dan drag diatas kanvas.
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Aktifkan Shape tool lalu tarik salah satu node ke arah dalam
sehingga membentuk lingkaran bergerigi.

Berikan warna Orange pada objek dan non aktifkan garis
luar,caranya klik kiri warna orange dan klik kanan tanda silang
yang berada paling atas pada pallete warna.

Menambahkan keterangan teks pada sticker dengan jenis font
Arial,lihat gambar berikut.
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Tekan

Ctrl+A

untuk

menyeleksi

semua

objek,pilih

menu

Bitmaps>Convert to bitmaps,pada jendela yang muncul beri
centang pada Transparent Background lalu klik Ok.

Membuat efek lipatan.
Pilih menu Bitmaps>3D Effects>Page Curl,lakukan pengaturan
seperti pada gambar.

Export Image.
Pilih

menu

File>Export

(Ctrl+E),pilih folder

tempat

Anda

menyimpan.Pada File name isikan:Sticker dan type Save PSDAdobe Photoshop,lalu klik Export.
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Kembali kepada lembar kerja Photoshop.
Buka gambar Sticker yang sebelumnya kita buat,drag ke dalam
kanvas atur ukuran dan letak seperti pada gambar.

Selanjutnya kita membuat teks (dengan layer terpisah) judul dan
nama penulis, beri variasi warna merah,biru dan putih dengan
jenis font Times new roman,besar teks juga dibedakan antara
judul dan nama penulis,lihat gambar berikut.

Karena kita menulis teks pada layer terpisah,seleksi kedua layer
teks tekan Ctrl+E untuk menggabungkannya lalu tekan Ctrl+T klik
kanan pilih Rotate 90 derajat CW,atur posisinya seperti pada
gambar berikut.
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Untuk sementara sembunyikan semua layer kecuali layer teks
judul buku,buat seleksi persegi lalu tekan Shift+Ctrl+C dilanjutkan
dengan menekan Ctrl+V, tampilkan kembali semua layer yang
sebelumnya kita sembunyikan,dengan Move tool pindahkan teks
copy kebelakang cover buku, lalu atur ukuran dan letak teks
seperti pada gambar.

Membuat sinopsis buku.
Aktifkan Horizontal type tool,tuliskan teks sebagai sinopsis dari isi
buku, gunakan font Times new roman 14pt.
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Alamat penerbit.Biasanya dikiri bawah buku terdapat alamat
penerbit.

Membuat Barcode.
Sedangkan disebelah kanan bawah terdapat barcode,untuk
membuatnya gunakan Coreldraw.Jalankan program Coreldraw
pilih menu File>New,setelah lembar kerja tersedia,pilih menu
Edit>Insert Barcode.

Pada jendela Barcode wizard masukkan angka pada kotak Enter
up to 30 numeric digits lalu klik Next.

Dijendela berikutnya klik saja Next.
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Pada jendela selanjutnya pilih jenis font Times new roman size:18
Alignment:center lalu klik finish.
Setelah barcode selesai dibuat, Export ke format Jpg-Jpeg.

Kembali ke lembar kerja Photoshop.
Buka gambar barcode jpg yang sebelumnya dibuat lalu drag
kedalam kanvas atur ukuran dan letak seperti pada gambar.
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Berikut ini hasil akhir yang kita peroleh.

5. Pembuatan Undangan
1. Buka Corel Draw X3
Start > All Programs > Corel Draw Graphics Suite X3 > Corel Draw
X3.
2. Aturlah Lembar kerja, pilihlah F4 pada Property Bar: Multyple Object,
seperti ini:

3. Klik Landscape (mendatar) pada Property Bar
4. Klik 2 kali pada Rectangle tool pada toolbox
5. Select object tersebut kemudian aturkan persegi dengan 21,0 cm x
12,5 cm, sebagai berikut:
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6. Untuk menghasilkan kertas lipat, caranya:


Select object >> Arrange >> Transformations >> Position,
seperti gambar ini:



Check kanan atau kiri pada Relative Position, kemudian klik
Apply to Duplicate, maka hasilnya:



Select two object (maksudnya pilih kedua persegi tersebut)
>>Arrange >> Group
|
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Kemudian Arrange >> Align to Distribute >> Center to Page
Horizontally lalu diulangi lagi>>Arrange >> Align to Distribute
>> Center to page vertically, sehingga kedua persegi tersebut
berada di tengah lembar kerja. Seperti gambar ini:

7. Untuk memperindah undangan yaitu transparansi objek dengan cara
Select object >> klik Transparency tool di toolbox >> klik dari atas
tengah objek ke bawah tengah object (atau sesuai keinginan).
Sehingga hasilnya:

8. Copy objek pada page 1 lalu paste objek pada page 2 karena yang
satu untuk bagian luar dan yang lain untuk bagian dalam, sebagai
berikut:

UNTUK BAGIAN LUAR
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1. Untuk memperindah hiasan pada bagian luar terutama corner
Klik Text pada Menu Bar >> Insert Symbol Character atau dengan
cara tekan Ctrl+F11pada keyboard.
Sehingga hasilnya seperti:

2. Pilihlah Wingwinds 2 pada Font atau sesukamu lalu pilih salah satu
di antaranya kemudian Insert.
3. Ditambahkan huruf nama Insial yang akan menikah dengan huruf
yang tersedia di Font
Sehingga hasil seperti ini:

4. Untuk kotak nama dengan cara:
Klik Rectangle Tool pada Tool Box
Aturlah tiap sudut agar bisa lenkung yang tidak tajam pada Property
Bar: Rectangle, sebagai berikut:

Bila Anda ingin 2 sudut yang tajam dan yang lain sudut tumpul,
Anda bisa tidak mengaktifkan Round Corners Together di samping
Right Rectangle Corner Roundness yang berbentuk gembok. Lalu
Anda mengatur besar sudutnya, kemudian Enter. (^_^)
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UNTUK BAGIAN DALAM
Untuk mengisi kalimat atau teks dengan paragraph teks yang berisi kapan yang
akan diadakan pernikahan, Iqbal Qobul atau lainnya.
Anda bisa mengklik Text Tool pada Toolbox >> Klik dan drag pada area kerja,
ketik teks paragraph tersebut.
Hasilnya seperti ini:

Anda bisa menambah gambar apapun juga dengan cara Klik File pada Menu
Bar >> Import (Ctrl+I)

6. Pembuatan X Banner
Atur dulu Color Management, tapi yang dipilih CMYK karena digital
printing menggunakan format CMYK untuk menghasilkan kualitas cetak
lebih baik. tekan tombol Ctrl+N di keyboard, ketika muncul kotak dialog
Create a New Document pilih CMYKpada Primary color mode dan klik
OK.

Setelah area kerja terbuka, pada Menu Bar> pilih Tools>Color
Management >Default Settings.
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Sehingga munculah kotak dialog Default Color Management Settings,
pada Primary color mode pilih CMYKdan klik OK.

Langkah selanjutnya pada Menu Bar>Color Palettes> pilih CMYK
palette.

Langkah terakhir pada Menu Bar> klik Tools>Save Setting As Default.

1. Buat dulu objek persegi panjang dengan Rectangle tool di Toolbox
dengan ukuran 60cm x 160cm.

|
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2. Copy/Paste atau Duplicate (Ctrl+D) arahkan mouse pada kotak
navigasi yang bawah dan geser keatas sampai seperti gambar
dibawah ini;

3. Buat efek Gradasi dengan Interactive Fill tool di Toolbox, pada
Property Bar Fill Type pilih Radial seperti gambar dibawah.

4. Import logo perusahaan yang dimaksud, dan ketikkan keterangan
tentang perusahaan tersebut.
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5.

Atur spasi teks dengan Shape tool bila diperlukan.

6. Atur komposisi warna dengan Color Palette, sehingga akan seperti
dibawah ini;

7. Import gambar untuk keperluan promosi perusahaan tersebut,Anda
bisa membuat sendiri atau perusahaan yang bersangkutan yang
menyediakan gambar/image, kalau bentuk bitmap usahakan dengan
resolusi tinggi, minimal 300 dpi.
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8. Proses desain sudah selesai dan siap cetak.

7. Pencetakan
a) Pencetakan di CorelDraw
Dengan menggunakan aplikasi CorelDraw, Anda dapat mencetak secara
langsung melalui fasilitas Print yang diberikan oleh aplikasi. Anda dapat
mencetak atau banyak cetakan dari gambar yang sama. Bahkan dapat
menentukan secara khusus apa yang akan di cetak, sama halnya memilih bagian
dari gambar yang akan dicetak. Sebagai contoh, anda dapat mencetak bagian
dari vektor, gambar bitmap, teks atau layer. Pada bab ini, anda akan mempelajari
bagaimana melakukan pengaturan, melaksanakan pencetakan, menampilkan
hasil yang akan dicetak, dan melakukan pencetakan dengan berbagai macam
model dengan menggunakan aplikasi CorelDraw X3.
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Melakukan Setting Print
Sebelum melakukan pencetakan, terlebih dahulu Anda harus mengatur Printer
Properties seperti pilihan kertas dan pilihan pengaturan pada peralatan printer.
Untuk mengatur printer properties, ikuti langkah berikut:
1. Klik File>Print atau dengan menekan tombol Print pada Standar Bar.
2. Maka akan muncul jendela Print>pilih General. Pilih printer pada pilihan
Name. Tekan tombol Properties dan lakukan pengaturan pada printer
yang anda miliki.
3. Setelah selesai kembali kejendela Print dan klik tombol Print jika Anda
ingin mencetak.

Untuk mangatur layout pencetakan, anda dapat mengikuti langkah berikut:
1. Klik File>Print
2. Pilih tab Layout dan pilih salah satu pengaturan berikut:


As in document, pengaturan ini akan menjaga ukuran
gambar sama seperti yang didalam dokumen kerja Anda.



File To Page,ukuran dan posisi letak gambar akan di paskan
pada halaman yang dicetak.



Reposition images to, terdapat beberapa pilihan yang
digunakan untuk menentukan letak pilihan Reposition images
to. Ketika dipilih, secara otomatis akan mengaktifkan tool
Setting For, dimana anda dapat mengatur Position, Size,
dan Scale Factorsesuai dengan keinginan Anda.

3. Anda juga dapat mencetak model gambar yang terpisah dari
beberapa halaman bersusun . Pilih Print tiled pages danaktifkan
pilihan Tilling Marks agar tanda perataan tilling dapat tercetak juga.
Untuk pilihan ini, masukkan nilai, misalnya Tile overlap=5% dan klik
tombol Print Preview. Pilih objek yang akan dicetak dan digeser,
misalnya ke kiri sampai pada bagian tengah objek. Hasilnya akan
muncul halaman untuk sebelah gambar satunya. Begitu pula jika
digeser kebawah lagi atau ke atas.
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Untuk mengatur cetakan berwarna, Anda dapat mengikuti langkah berikut:
1. Klik File>Print.
2. Pada jendela Print, pilih tab Separation dan aktifkan pilihan Print
Sparation pada area Option, Anda dapat mengaktifkan salah satu
seperti Print Sparations In Color, Hexacrome Plates atau Print Empty
Plates. Kemudian pilih model warna yang ingin Anda gunakan sebagai
separation, misalnya cyan, magenta, yellow, black.
3. Aktifkan salah satunya dan tekan tombol Print Previewuntuk melihat
hasilnya sebelum dicetak.

Anda juga dapat mencetak tanda yang akan menampilkan informasi pada
halaman tentang bagaimana pencetakan akan dilakukan. Ikuti langkahlangkah yang diberikan.
Untuk mengatur Prepress Printing. Anda dapat menggunakan langkah
berikut:
1. Klik File>Print .
2. Pada jendela Print pilih tab Prepress.Lakukan salah satu pengaturan
berikut:


Invert, digunakan untuk membalikkan model perwarnaaan dari
terang kegelap dan sebaliknya yang biasa digunakan untuk
mencetak model negatif film.
Mirror, berfungsi melakukan model pencerminan pada objek yang
akan dicetak.



Print file information, akan menyertakan informasi file pada
halaman yang dicetak, meliputi Color Profile, alamat file berada,
tanggal, dan waktu pencetakan.



Print page number, akan menyertakan nomor halaman untuk
dicetak.



Position within page, akan menempatkan sejumlah informasi
diantara halaman.



Crop/fold marsk, merepresentasikan ukuran dari kertas dan
pencetakanpada

tiap

sudut

halaman.

Anda

menggunakannya untuk membantu anda memotong kertas.
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dapat



Print Registration Marks, diperlukan untuk membuat jalur batas
film untuk cetakan percobaan.Anda dapat melakukan model
pembatas dengan memilih model Style.



Color Calibration bardigunakan untuk mengikutkani sebuah bar
skala warna untuk mengetahui keakuratan warna.



Densitometer scale, merupakan serangkaian kotak warna dari
warna terang sampai warna gelap dengan model gradasi. Kotak
ini diperlukan untuk menguji kepadatan dari campuran kehalusan
warna gambar.

3. Pilih pengaturan yang diinginkan dan klik tombol Print Previewuntuk
melihat hasilnya sebelum dicetak.
Anda juga dapat melakukan pengaturan pada tab lainya seperti tab Misc
yang berguna untuk mengatur percetakan pada objek vektor, gambar,
atau teks dalam halaman gambar yang dipilh saja.
Melakukan Print Merge
Anda dapat melakukan Print Merge Wizarduntuk mengkombinasikan
teks dengan objek yang digambar. Sebagai contoh, Anda dapat membuat
dan mencetak undangan tersebut dengan berbagai nama untuk satu
undangan.
Untuk membuatnya ikuti langkah berikut:
1. Buatlah surat undangan pada halaman gambar Anda.
2. Klik File>Print Merge >Create/Load Merge Fieldssehingga muncul
jendela Print Merge Wizard.
3. Pada Chose adata source, pilih Create from stratch dan tekan
tombol Next, maka akan muncuk tampilan berikutnya.
4. Masukkan nama field yang diinginkan misalnya “nama” pada kotak
Name Of field.Tekan tombol Add untuk memasukkan ke daftar field
use in merge. Lakukan lagi untuk nama field “alamat”. Tekan Next
untuk melanjutkan.
5. Pada tampilan berikutnya, akan muncul jendela Print Merge.
Masukkan Field pertama pada daftar nama dan alamat pada area
Create or Edit data in record. Untuk menambah data baru,klik
|
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tombol New. Untuk menghapus recordklik tombol Delete. Klik
Nextuntuk lanjut.
6. Berikutnya muncul jendela Print Merge Wizard, aktifkan pilihan Save
data setting asdan beri nama dengan mymergeyang tersimpan
dengan ekstensi TXT. Anda bisa mengaktifkan Save incremental
field data dan tekan tombol Finish untuk menyelesaikan proses.
Ketika kembali ke halaman kerja. Akan muncul sebuah gamabr
jendela kecil Print Merge.
7. Pilih field yang akan dimasukkan misalnya field nama dan klik tombol
Insert selected print merge fielddisebelah kanan pilihan. Klik pada
area disamping tulisanYth disebelah kanan sehingga muncul tulisan
<nama>. Masukkan juga untuk field alamat.
8. Pilih kedua field tersebut dan ubah teksnya menjadi putih dan
sesuaikan ukuran font dengan sebelahnya. Untuk melakukan
pencetakan klik File>Print Merge>Perform merge. Muncul jendela
Print. Lakukan pengaturan sesuai dengan keinginan Anda dan klik
Print Previewuntuk melihat hasilnya.
9. Pada jendela Print Preview, Anda akan melihat sejumlah halaman
undangan yang sesuai dengan jumlah record yang Anda miliki.Untuk
mencetaknya, klik tombol Print atau Ctrl+P pada jendela Print
Preview.
Melakukan Pencetakan
Dalam melakukan pencetakan, Anda dapat mencetak hasil gambar Anda
kedalam bentuk file dan hasil keluaran dari printer. Untuk mencetak kedalam
bentuk file, lakukan langkah berikut:
1. Klik File>Print
2. Pilih tab General dan aktfkan pilihan Print to file. Pada tombol panah
pada sebelah kanan nya,klik dan pilih model file berikut yang diinginkan:


For Mac, menyimpan gambar dengan format yang bisa dibaca
oleh komputer Macintosh.
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Single file, mencetak halaman kesebuah file.



Pages to separate files, mencetak halaman ke file-file terpisah.



Plates to separate files, mencetak gambar dengan model
perwarnaan berlapis ke file secara terpisah.

3. Klik tombol Print.
4. Berikan nama file hasil cetak dan klik Save untuk menyimpan pada folder
yang telah ditentukan.

Untuk mencetak hasil gambar ke printer, lakukan langkah berikut:
1. Klik File>Print pada jendela Print, pilih tab General, pilih printer Anda ,
dan atur properties printer.
2. Pilih pada area Print range yang terdiri diri pilihan berikut:


Current Document, akan mencetak dokumen yang sedang aktif
dan dipilih saja.



Current Page, akan mencetak halaman yang sedang aktif atau
yang dipilih pada saat itu untuk dicetak.



Pages, akan mencetak sesuai dengan nomor halaman yang
dimasukkan, misalnya 1,2,3 atau 1-3.



Documents, akan mencetak sesuai dengan dokumen yang
dipilih.

3. Pada area Copies,masukkan jumlah cetakan kotak Number of copies.
Anda dapat menyimpan style dari pencetakan dengan menekan tombol
Save As.
4. Selanjutnnya tekan tombol Print untuk mencetaknya.
b) Pencetakan di Photoshop
Photoshop menyediakan beberapa perintah, yaitu:
1. Option Page Setup dan Print Display yang sangat tergantung pada
printer, driver print dan operating system.
2. Print with Preview aka menampilkan output objek saat dicetak, dan color
management.
3. Print One Copy akan mencetak satu copy tanpa menampilkan kotak
dialog.
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Mengatur Posisi dan Skala Gambar
Anda dapat mengatur posisi, ukuran objek, dan melakukan preview posisi
objek saat mencetak menggunakan perintah Print with Preview.

Anda dapat memilih background di sisi luar area gambar. Option ini tidak
akan tercetak dan tidak mempunyai efek pada gambar asli.

8. Jenis Teknis Pencetakan


Offset (Lithografi).
Teknik cetak offset menggunakan metode planographic. Bagian yang
tercetak dan tidak tercetak pada satu plat dan dibedakan
berdasarkan proses kimiawi. Mesin cetak offset disebut juga
lithografi, digunakan untuk mencetak buku, koran, dan majalah.



Screen Printing (Sablon).
Dikenal juga sebagai silk screen karena adanya lubang- lubang halus
seperti sutra (silk), dan orang awam menyebutnya sablon. Pada
awalnya, proses dibuat secara manual dan sangat sederhana.
Stainless steel atau dacron dijadikan 37 frame. Screen lalu dipasang
membentang dengan bantuan frame. Selanjutnya adalah Rackel
yang permukaannya dari karet berfungsi menyaput tinta ke
permukaan screen.



Gravure.
Metode cetak ini menggunakan sistem cetak doctor blade untuk
menyapu kelebihan tinta. Teknik cetak ini sangat sesuai untuk
mencetak dalam jumlah sangat banyak. Kualitas produksinya juga
sangat tinggi dan konsisten.



Letterpress.
Cetakan dengan letterpress menggunakan ukiran yang menonjol.
Area yang menonjol akan menyentuh roll tinta dan ditransfer ke
kertas yang dicetak. Seperti cara kerja stempel, pada umumnya
digunakan tinta yang berbasis minyak.
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Flexography.
Cetak

flexo

pada

umunya

dilakukan

secara

rotary

(web)

menggunakan karet (untuk pekerjaan solid yang sederhana seperti
huruf-huruf

yang

besar)

atau

photo-polymer

yang

dapat

menghasilkan kualitas cetak prima.


Teknik cetak digital (digital printing).
Cetak digital merujuk pada image/citra yang diciptakan dengan
komputer menggunakan gambar, teknik cetak lain, foto, light pen
serta tablet, dan sebagainya. Citra tersebut bisa dicetak pada bahan
yang bervariasi termasuk pada kertas, kain atau kanvas plastik.
Reproduksi warna yang akurat merupakan kunci yang membedakan
antara digital print berkualitas tinggi dengan yang berkualitas rendah.
Warna metalik (emas, perak) sulit untuk direproduksi secara akurat
karena akan memantul-balikkan sinar pada scanner digital. Cetak
digital berkualitas tinggi biasanya direproduksi dengan menggunakan
file data ber-resolusi sangat tinggi dengan printer ber-presisi tinggi.
Perbandingan kualitas antara cetak offset dan digital printing bukan
lagi menjadi aspek utama karena ada kelebihan dari digital printing
yang tidak dapat dilakukan oleh cetak offset, yaitu kecepatan dan
flexibilitas.



Computer to Print



Computer to Paper

Tiap sistem output tersebut memiliki karakteristik yang berbeda satu
sama lain karena pigment/toner/zat pewarnanya juga juga berlainan.
Segala hal yang terkait dengan warna harus benar-benar diperhatikan
dan diperlukan suatu standarisasi, misalnya standard density, dot gain,
kondisi mesin cetak dan perlengkapannya yang terkait (blanket, tinta,
kertas, air, dan sebagainya).

Untuk mendapatkan konsistensi warna, peranan software, peralatan
manajemen warna, hardware, dan sumber daya manusia yang
menggunakan merupakan faktor yang sangat penting.
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Densitometer adalah alat untuk mengukur density (derajad kepekatan)
suatu objek. Menurut Graham (2003: 235) ada 2 jenis densitometer, yaitu:
1.

Densitometer refleksi, untuk mengukur density hasil cetak.

2.

Densitometer transparency, untuk mengukur density film separsi.

Spectrodensitometer digunakan pada percetakan yang membutuhkan
warna yang sangat akurat seperti percetakan packaging, gravure, dan
lain-lain.

Calorimeter

adalah

alat

untuk

mengukur

cahaya

yang

dipantulkan/diteruskan melalui sensor RGB dan dapat juga untuk
mendapatkan nilai Lab (spectrum). Calorimeter biasanya digunakan untuk
kalibrasi monitor dan quality control pada bagian produksi.
Spectrophotometer

adalah

alat

untuk

mengukur

cahaya

yang

dipantulkan/diteruskan melalui spectrum warna dan digunakan untuk
pembuatan profile cetak, baik offset maupun proofing.

9. Jenis-jenis Printer dan Mesin Cetak
a) Printer
Printer adalah alat yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa
teks maupun gambar atau grafik pada suatu kertas (hard copy device). Printer
digunakan untuk mencetak informasi yang dihasilkan dari proses pengolahan
data yang telah dilakukan oleh komputer, baik itu dalam bentuk gambar, tulisan
ataupun yang lainnya kedalam media kertas atau sejenisnya.
Dalam penggolongan jenisnya printer digolongkan berdasarkan alat mekaniknya
yaitu:
1. Impact Printer
2. Non Impact Printer
Sedangkan dalam penggolongan menurut cara cetaknya yaitu:
1. Serial Printer
2. Line Printer
3. Page Printer
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Impact Printer
Impact printer adalah jenis printer yang memaksa print heads untuk mentransfer
tinta ke media cetak dengan caraprint heads menekan tinta sampai menyentuh
kertas, mirip dengan cara kerja mesin tik. Impact printer menggunakan print
heads yang berisi sejumlah pin metal. Beberapa print heads hanya memiliki 9 pin
untuk menghasilkan titik – titik yang akan membentuk karakter. Dan sebagian
printer memiliki 24 pin untuk menghasilkan resolusi yang lebih baik. Selain itu
jenis printer ini terbatas pada pencetakannya yang bersifat monochrome dengan
huruf tunggal pada setiap waktu cetak.
Beberapa tipe dari impact printer:


Dot Matrik Printer
Printer Dot Matrix adalah suatu jenis printer yang resolusi cetaknya masih
sangat rendah.Fungsi printer dot matrix sampai saat ini masih saja
diperlukan walaupun kini telah bertebaran printer-printer canggih yang
dapat mencetak fotografi level profesional.Printer Dot matrix ini terutama
dibutuhkan oleh bidang usaha yang membutuhkan pencetakan rangkap,
tidak hanya bukti transaksi, tetapi juga laporan-laporan yang harus dicetak
rangkap.Dari pada mencetaknya berulang-ulang yang mengakibatkan
biaya operasional printer tinggi dan waktu menjadi terbuang percuma,
maka kita dapat menggunakan printer dot-matrix dengan kertas
rangkap.Hemat waktu dan hemat biaya (listrik, pita, kertas, dll).

Kebaikan dari printer ini adalah dapat dicetak bermacam-macam bentuk
yang dikehendaki karena image dihasilkan dari pola yang dibentuk dari
titik-titik. Dengan menambahkan karbon yang mempunyai beberapa
warna, maka dapat dicetak grafik didalam beberapa warna.Cetakan
dengan kualitas karakter yang cukup baik dikenal dengan istilah NLQ
(Near Letter Quality). Kelemahannya adalah kualitas karakter kurang baik,
karena dibentuk dari titik-titik.
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Gambar 3. 23Dot Matrix Printer


Daisy Wheel Printer
Tipe dari printer yang menghasilkan huruf yang kualitasnya cukup baik.
Cara kerja printer ini sama seperti mesin tik. Daisy wheel adalah piringan
yang terbuat dari plastik atau logam dimana pada setiap ujung dari
piringan ini terdapat karakter-karakter.Untuk mencetak karakter, printer
memutar piringan sampai huruf yang diinginkan berhadapan tepat
dengan kertas. Dan palu langsung menghantam piringan , memaksa
karakter untuk menekan tinta, dan meninggalkan bekas tinta di kertas.
Jenis karakter dari printer ini bisa dirubah dengan cara mengganti daisy
wheel.
Daisy Wheel Printermenggunakan sebuah roda yang berisi karakterkarakter.Tiap karakter di roda terletak pada sebuah lengan plastik yang
dilekatkan pada pusat roda, sehingga berbentuk seperti bunga.
Hasil dari karakter yang tercetak mempunyai kualitas yang baik, sehingga
printer ini digolongkan sebagai Letter Quality printer, tetapi mempunyai
kelemahan yaitu lebih lambat dibandingkan dengan dot matrix printer.

Gambar 3. 24 Daisy Wheel Printer
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Thimble Printer
Merupakan Letter Quality printer menggunakan elemen berbentuk thimble
yang terdiri dari batangan plastik yang diatur melingkar seperti daisy
wheel tetapi batangan tersebut dibengkokkan.Pola dari karakter ada di
ujung batangan plastik tersebut.

Gambar 3. 25 Thimble Printer


Chain Printer
Menggunakan

suatu

rantai

yang

berisi

karakter-karakter

untuk

membentuk hasil cetakannya. Rantai tersebut akan berputar secara
horizontal dan setelah tepat pada posisi pencetakan, palu pemukul akan
mengetuk pola karakter di rantai melalui karbon, bentuk dari karakter
akan tercetak di kertas. Chain printer mempunyai kecepatan yang tinggi.

Gambar 3. 26Chain Printer


Drum Printer
Yaitu printer yang kumpulan karakternya diletakkan pada permukaan luar
suatu drum metal. Tiap-tiap posisi kolom pencetakan terdapat satu
lingkaran kumpulan karakter di drum.
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Proses pencetakan karakter dilakukan dengan memutar drum sampai
pada bentuk karakter yang diinginkandan suatu palu pemukul akan
mengetuk karakter tersebut.

Gambar 3. 27 Drum Printer


Band Printer
Cara operasinya sama dengan chain printer, tetapi menggunakan pita
besi (steel band) yang berisi kumpulan pola karakter.

Gambar 3. 28 Band Printer


Non Impact Printer
Perbedaan dari Non Impact dengan impact printer adalah printer jenis ini
tidak menyentuh kertas untuk dapat menghasilkan cetakan. Yang
termasuk ke dalam kategori ini diantaranya: Inkjet Printer, Laser
Printer, Solid Ink Printers, Dye Sublimation Printers, Thermal Wax
Printers, Thermal Autochrome Printers, Plotter.



Inkjet Printer
Inkjet printer menggunakan serangkaian nozle yang menyemprotkan
tinta secara langsung ke kertas. Printer inkjet diproduksi secara masal
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sekitar tahun 1980-an. Canon mengklaim telah menemukan apa yang
disebut teknologi “Bubble jet” tahun 1977. Ketika seorang peneliti
sengaja menyentuh sebuah jarum suntik tinta diisi dengan solder besi
panas dan ternyata panas memaksa setetes tinta keluar dari jarum,
semenjak itu mulailah mengembangkan metode pencetakan baru.
Printer Inkjet menggunakan tinta dengan proses “Penyemprotannya”
menggunakan muatan listrik, sehingga lebih tenang dan mempunyai
kecepatan tinggi yaitu s/d 270 cps.
Dapat dilengkapi dengan tinta berwarna. Kelemahannya printer ink jet
harus menggunakan kertas khusus sehingga cetakan harus kering
sebelum warna lain menimpanya.
Printer Inkjet memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan dari printer
laser.
 Kemampuan printer dalam warna-cetak.
 Harga printer inkjet yang lebih murah dari printer laser.
 Printer

Inkjet

lebih

mahal

dalam

hal

penggunaan

dan

pemeliharaan.
 Cartridges perlu diisi lebih sering, biaya cetak inkjet sekitar 10 kali

lebih banyak dari pencetakan laser.
 Apabila mencetak dengan kualitas baik, diperlukan kertas khusus

(foto, dsb).

Gambar 3. 29 Inkjet Printer


Laser printer
Laser printer menggunakan tinta kering (toner), listrik statis, dan panas
untuk melakukan pencetakan. Prinsip kerjanya sama dengan mesin
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fotocopy. Cara kerja printer ini hampir sama dengan mesin fotocopy,
perbedaanya pada mesin fotocopy bayangannya difokuskan pada silinder
yang berputar, sedangkan laser printer bayangannya diciptakan dengan
titik per titik oleh semiconductor laser. Kualitas tulisan laser hampir sama
dengan letter quality karena 1cm terdiri dari 750 titik-titik. Kecepatan
mencetaknya

adalah

8

halaman

permenit. Kelemahannya

adalah

harganya yang cukup mahal.

Gambar 3. 30 Laser Printer



Solid Ink Printer
Solid ink printer menggunakan batangan lilin seperti tinta yang dilelehkan
dan disemprotkan pada kertas.Lilin ini kemudian mengering pada kertas.

Gambar 3. 31Solid Ink Printer


Dye Sublimation Printer
Dye Sublimation Printer menggunakan gulungan film transparan yang
panjang yang memiliki warna merah, biru, kuning, dan abu-abu. Yang
terdapat dalam film ini adalah 4 warna dasar yang digunakan dalam
pencetakan (CMYK). Head print menggunakan elemen dengan suhu
yang bervariasi bergantung pada warna yang diinginkan. Pewarna
diuapkan dan diserap permukaan kertas sebelum kembali menjadi padat.
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Gambar 3. 32 Dye Bublimation Printer


Thermal Wax Printer
Semacam

hybrid

dari

teknologi

Solid

Ink

dan

Dye

Sublimation.Menggunakan pita warna CMYK. Pita warna melewati head
print yang memiliki serangkaian pin yang dipanaskan. Pin ini mencairkan
lilin dan merekatkannya pada kertas hingga mengeras kembali. Kualitas
thermal printer sama dengan printer dot matrix karena prinsip kerjanya
sama. Perbedaannya thermal printer menggunakan panas dan bukan
tekanan atau impact.Keuntungan dari thermal printer adalah lebih tenang
dan

mempunyai

kecepatan

tinggi

yaitu

6

halaman

per-

menit.Kelemahannya adalah harus menggunakan kertas khusus.

Gambar 3. 33 Thermal Wax Printer


Thermal Autochrome Printer
Berbeda dengan jenis printer lainnya, warna tidak terletak pada printer
melainkan pada kertas yang akan dicetak. Terdapat tiga lapisan (Cyan,
Magenta, Yellow) pada kertas dan setiap lapisan diaktifkan dengan suhu
tertentu.Print head melewati kertas tiga kali dengan memberikan suhu
yang sesuai dengan lapisan warna yang diperlukan.
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Gambar 3. 34Thermal Autochrome Printer
b) Percetakan
Percetakan ada beberapa macam antara lain:


Cetak Offset

Gambar 3. 35Mesin Cetak Offset
Cetak Offset adalah jenis cetakan yang membutuhkan beberapa proses
dari desain, perhitungan kertas, jenis kertas, ukuran kertas, hingga
pembelian kertas sesuai dengan kebutuhan kita. Yang dilanjut dengan
pembuatan repro film master,gunanya untuk membuat master plat yang
akan dipakai untuk mencetak kertas diatas mesin offset.
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Cetak Plotter

Gambar 3. 36Mesin Cetak Plotter
Cetak Ploter adalah jenis cetakan yang menggunakan mesin besar
(Ibarat Printer yang kita kenal, tapi berukuran sangat besar) dan media
yang dipakai ada beberapa macam, salah satu contoh adalah bahan
flexi atau yang biasa kita kenal dengan banner. Ploter ini tidak terlalu
banyak proses, hanya dari desain bisa langsung menjadi cetakan yang
kita inginkan tentunya dengan media yang tersedia dan bahan yang kita
inginkan.


Cetak Digital Print

Gambar 3. 37Mesin Digital Printing
Digital printing adalah metode modern dalam percetakan dari data digital
yang dihasilkan dari komputer dan kemudian hasilnya dikeluarkan oleh
mesin digital printing atau mesin cetak baik yang menggunakan inkjet
atau yang menggunakan laser, tidak memerlukan film dan juga plat.
Desain grafis yang dibuat dapat langsung dicetak sesuai dengan
keinginan, lebih ramah lingkungan karena lebih hemat kertas dan juga
tinta. Desain yang digunakan harus berformat warna CMYK.
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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
Anda diminta membuat sebuah media komunikasi grafis, yang didalamnya
terdapat logo, gambar dan teks berupa informasi yang berkaitan dengan tema
Anda.Ukuran teks dan gambar sesuaikan dengan ruang yang tersedia.
Cetak hasil karya Anda dan presentasikan di depan kelas.

F. Rangkuman
Bahan dan peralatan yang dibutuhkan dalam membuat disain siap cetak adalah:
pensil dan pena, scanner, kamera, komputer (software CorelDraw dan
Photoshop), printer, kertas.

CorelDraw dan Photoshop merupakan software yang sering digunakan untuk
membuat media komunikasi grafis.

Jenis-jenis teknis pencetakan diantaranya: a). Offset (lithography), b). screen
printing (sablon), c). Gravure, d). Letterpress, e). Flexography, f). Cetak digital
(digital printing), g). Computer to Print, h). Computer to Paper.
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G. Umpan Balik dan Tindak lanjut

H. Kunci Jawaban
Media komunikasi grafis yang dibuat dan dicetak peserta diklat harus
mempertimbangkan:


Sasaran/audien



Kesesuaian tema dengan jenis huruf, tema dengan warna



Prinsip-prinsip desain grafis



Unsur-unsur grafis



Strategi dan daya tarik yang digunakan (untuk iklan).
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PENUTUP
Media

komunikasi

grafis

merupakan

proses

penciptaan

media cetak yang dikomunikasi kepada masyarakat. Sebagai seorang yang akan
memproduksi media komunikasi grafis sebaiknya mengetahui teori dan praktek
yang mendasari terciptanya suatu karya yang kreatif, strategis,mempunyai nilai
estetika, dan bisa diterima masyarakat luas.

Modul ini disusun agar siapapun yang menggunakan modul ini mampu
merancang dan membuat atau memproduksi media komunikasi grafis yang
kreatif, menggunakan strategi dan daya tarik pesan yang tepat dan sesuai
dengan kebutuhan. Konsep grafis dan perancangan media komunikasi grafis
sertapenguatan keterampilan teknologi dibahas dalam modul ini.

Penulis sadar bahwa modul ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan
kritik dari pembaca/pengguna modul diharapkan demi sempurnanya modul ini.
Selamat berlatih, gunakan kreativitas dan sering terlibat dalam pembuatan media
komunikasi grafis.
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EVALUASI
1. Vektor merupakan gabungan dari objek….
a. garis, titik, lingkaran
b. garis, foto, lingkaran
c. titik, foto, lingkaran
d. garis, foto, titik

2. Yang termasuk format penyimpanan gambar bitmap adalah…
a. FH
b. AI
c. CDR
d. JPEG

3. Strategi dalam merancang iklan yang berorientasi pada keunggulan biaya
keseluruhan dan diferensiasi disebut strategi…
a. Brand Image
b. Inherent Drama
c. Resonansi
d. Generik

4. Teknik pencetakan yangmerujuk pada image/citra yang diciptakan
dengan komputer menggunakan gambar, teknik cetak lain, foto, light pen
serta tablet disebut…
a. Cetak Offset
b. Digital printing
c. Gravure
d. Screen printing
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5. Perhatikan gambar berikut ini.

Dalam CorelDraw, proses yang dilakukan dari gambar sebelah kiri
menjadi sebelah kanan adalah proses…
a. Weld
b. Trim
c. Intersect
d. Simplify
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GLOSSARIUM
Calorimeter

Alat untuk mengukur cahaya yang dipantulkan/diteruskan
melalui sensor RGB dan dapat juga untuk mendapatkan
nilai Lab (spectrum).

Cetak offset

Teknik cetak yang menggunakan metode planographic,
dimanabagian yang tercetak dan tidak tercetak pada satu
plat dan dibedakan berdasarkan proses kimiawi.

Densitometer

Alat untuk mengukur density (derajad kepekatan) suatu
objek.

Flexography

Cetak yang menggunakan karet (untuk pekerjaan solid
yang sederhana seperti huruf-huruf yang besar) atau
photo-polymer yang dapat menghasilkan kualitas cetak
prima.

Gambar bitmap

Gambar yang dibentuk dari grid-grid warna/elemen dasar
dari sebuah gambar yang disebut pixel atau picture
elements.

Gambar vektor

Gambar yang terbentuk dari garis dan kurva hasil
perhitungan matematis dari beberapa titik, sehingga
membentuk suatu objek gambar.

Gravure

Metode cetak yang menggunakan sistem cetak doctor
blade untuk menyapu kelebihan tinta.

Letterpress

Cetakan yang menggunakan ukiran yang menonjol
menyentuh roll tinta dan ditransfer ke kertas yang dicetak.

Spectrophotometer Alat untuk mengukur cahaya yang dipantulkan/diteruskan
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melalui spectrum warna dan digunakan untuk pembuatan
profile cetak, baik offset maupun proofing.

Strategi brand

Strategi penyampaian pesan/iklan yang memproyeksikan

image

merek atau produkpada suatu citra (image).

Strategi generic

Strategi penyampaian pesan/iklan berorientasi pada
keunggulan biaya keseluruhan dan diferensiasi.

Strategi inherent

Strategi karakteristik produk yang membuat konsumen

drama

membeli.

Strategi positioning Strategi penyampaian pesan/iklan yang menempatkan
sebuah produk untukmendapatkan posisi yang baik dalam
benak konsumen.

Strategi preemitive

Strategi penyampaian pesan/iklan yang menonjolkan
superioritasnya dan merupakanpernyataan yang unik.

Strategi resonansi

Strategi penyampaian pesan/iklan yang berfokus pada
situasi atau kondisi yang ditemukan yang menguatkan
pengalaman hidup konsumen, berorientasi pada gaya
hidup dari pasar yang diharapkan.

Strategi unique

Strategi penyampaian pesan/iklan berorientasi pada

selling proposition

keunggulan atau kelebihan produk yang tidak dimiliki oleh
produk saingannya.
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