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I.ATAR BEI.AKAT'IG

A.

NAi'AMATAKULIAH

Desain Komunikasi Visual

1. KODEISKS
2. SEIIESTER
3. STATUS TilATAKULIAH
4. ITIATAKULNHPRASYARAT
5. DESKroP$ SINSKAT TIATAKULIA}I

B. sII-ABUS

1

- I 6SKS
-

/ Genap

Wajib
Nirmana

IIATAKULIAH

Matakuliah ini membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan unsur-unsur sistem tanda
dan bahasa gambar. Semiotika diterapkan sebagai landasan untuk npmbuat tanda. Penekanan

pembelajaran berupa praktek pembuatan segala macam tanda baik berupa penunjuk araMempat,
iarangan, anjuran, dll yang berasal dari pengamatan langsung pada lokasi/daerah tertentu.

C.

TUJUAN PETTIBELAJARA}I
Setelah menempuh mata kuliah inimahasiswa diharapkan r
Bisa mengenaldan memahamidengan benartentang proses penciptaan suatu tanda
Memahami klasifikasi sistem tanda dan mampu mengungkapkan dan mengaplikasikannya dengan
baik dalam karya visual.
Memahami berbagai macam perubahan dan penyederhanaan bentuk untuk menghasilkan sebuah
tanda yang dapat memecahkan permasalahan di masyarakat.

*

b.

c.
O.

OUTCOTEPEIiISELA.IARAN:
Setelah memenuhitujuan pembelajanan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan:
Mampu nenganalisis serta mengdasi permasalahan pada instansi atau masyanakat yang
berhubungan dengan sistem tanda dalam rnedia komunikasivisual.

a.
E.

ilETODE PEMBEI"AJARAil DAt{ ALOKASI WAKrU
Kegiatan didalam kelas (6 SKS x 16 minggu):
a. Penjelasan
1 jam
0,5
b. Kuliah
= 14
c. studio / praktek
= 69 jam { 34,5
d, Ujian (teoridan praldek) = 12 iam (

kuliah
ceramah

=

(
jan(7

mandiri

Total

6

= 96 jam

(48

pertemuan)
pertemuan)
pertemuan)
oertemuan)
pertemuan)

Yang dimaksud dengan jam di sini adalah jam pelajaran (50 menit) sesuai dengan definisi SKS, Selain
itu, karena 1 SKS mengandung kegiatan untuk tugas mandid yang terencana, maka diberikan pula
kegiatan berikut:
Tugas terencana di luar kelas (3 SKS x 16 minggu):
a. Tugas lndividu
30 jam

=
= 18 iam
total = 48jam

b. Studimandiri

F.

AlURAil PERKULIAHAI{
Pesefia kuliah wajib mengikuti perkuliahan minimal 75% dari jumlah pertemuan dalam satu semester
sebagai pensyaratan untuk dapat mengikuti ujian akhir. Mahasiswa yang tidak memenuhi batas
kehadinan minimal mengikuti ketentuan yang berlaku dlakademik.

G.

RENCANA KEGIATAN PEITBELAJARAil HINGGUAN (RKBH}
Matakuliah ini memiliki muatan 6 sks dan pertemuan 3 kalidalam satu minggu, sehingga RKBM dibagi
bukan berdasarkan
ertemuan, akan tetaoi berdasarlcn
Tooik Pokok Bahasan)

Minqqu ke
1

2

3

siluet, halftone
praktek penggayaan bentuk (tumbuhan)
simSifikasi, stilasi, deformasi, digtorsi, distorsi,
siluet, halftone

1.

2.

4

5

Metode Pembelaiaran

o Ceramah
1. Kontrak kuliah
2. Pengenalan sistem tanda
r p?pdn tulis, notebook
3. materitentangpenggayaan bentuk
o praKek mandid
r Ceramah
1. modifikasigambar/tanda
2. praktek penggayaan bentuk (hewan)
r popao tulis, notebook
3. sinlptifl l€si, fillasi, defonllasi, distorsi, distolsi, o praktek mandiri
e

r

.

Cenamah

papan tulis, notebook
pnaKek mandiri

1.

praKek penggayaan bentuk (alat eleKronik)

o Ceramah

2.

simplifikasi, stilasi, deformasi, distoni, distorci,
siluet, halftone

.

papantulis, notebook

o

oraktek mandiri

1.

signage dan semiotika
rnengelompokkan rambu-rambu

2. praktek

.
r

Ceramah
papan tufis, notebook

o onktek mandid
6

Sistematika penulisan laporan akhir matakuliah

r Ceramah
r papan tulis, notebook
o praKek mandiri

7

I

o

Pembagian kelompok dan wilayah o$ek survey
dan Konsultasi

11

UTS
pengarahan dan pengayaan aplikasi
memecahkan permasalahan tentang
konsullasi hmil survey (kelompok)

1.

1.

13

r

r

Latihan aplikasi mernecahkan permasalahan
tentang signage
konsultasi hasil survey (kelompok)

r

Cenamah

o

popan tulis, notebook

tiaptiap kelom@r dan
memprmentmikan hasilnya
konsuftasitanda

r

Ceramah

Eksekusi desain, meliputi pembuatan tumnail,
rough design sampai dengan final art pada
tiaptiap tanda sesuai dengan hasil survey
2. konsultasi
eksekusi desain, meliputi pembuatan tumnail, rough
deign sampai dengan final art pada tiaptiap tanda
1.

Presentasi tugas

. praKek mandiri

. papan tulis, notebook
r oraktek

r
o
o

Ceramah
, pspoo tulis, notebook
pnaktek mandiri

Ceramah
pap?n tulis, notebook

r

praKek mandid

o Ceramah

.

Presentasi tugas

mandid

o
o

r
15

notehk

Ceramah
papan tulis, notebook
praktek mandid

sesuai dengan hasil survey
konsultasi
14

papantulis,

.

sign4e

2.
1. Brainstorming
2.

12

Ceramah

o praktek mandiri

2.
10

r
r

pdpafl trilis, n0teb00k

praKek mandiri

o Ceramah

. 0a0an tulls, n0teb00k

.
H.

praktek mandid

Uiian Ahir Semester

16

PENJABARA}IRKBM

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Kuliah minggu 1
Menjelaskan pokok bahasan : Pengenalan Sietem Tanda
Sub pokok bahasan :

.
r
.
o

Penjabaran strategi kuliah
Representasi ikonik :simplifikasi, stilasi, deformasi, distoni, distoni, siluet, halftone
Penjabaran tentang tanda beserta unsur-unsur yang terlibat di dalamnya
Contoh+ontoh tanda yang berhasildan tidak

Kuliah Minggu 2
Menjelaskan pokok bahasan : Penggayaan Benfuk (hewan)
Sub pokok bahasan :

o

Praktek Repesentasiikonik: simplifikasi, stilasi, deformasi, distomi, distoni, siluet, halftone
Kuliah Minggu 3
firlenje]askan pokok bahasan : Penggayaan Bentuk ffumbuhan]
Sub pokok bahasan :

.

Representasiikonik:simplifikasi, stilasi, deformasi, distorsi, distoni, siluet, halftone
Kuliah Minggu 4
Menjelaskan pokok bahasan : Penggayaan Bentuk (alat elelrfonik)
Sub pokok bahasan :

o

Representasi ikonik :simplifikasi, stilasi, defonnasi, distorsi, dislorsi, siluet, halfione
Kuliah Minggu 5
Menjelaskan pokok bahaan : Signage dan Ssmiotika
Sub pokok bahasan ;

.
r
c

Penjelman mengenaisignage (rambu-ranbu) yaitu salah satu jenis prcduk komunikasivisual
yang berfungsi sebagai petunjuk arah, lokasi, larangan dan aturan pada suatu tempat.
Penjelasan tentang semiotika yang menjadi landasan untuk mempelajari makna tanda

Praktek mendefinisikan tanda berdasarkan standart signage yang sudah ada
Kuliah Minggu 6
Menjelaskan pokok bahman : Sisternatika Laporan

Subpokok bahasan:

7.

o
o

Dalam hal inijuga dibahas mengenai angket beserta tabulasi hasilnya
Kuliah Minggu 7
Menjelaskan pokok bahman : Pembagian Kdompok Survey
Sub pokok bahasan :

o

8.
9.

Penjelasan mengenai sistematika laporan, mulai dari latar belakang, metodologi, survey,
analisis, sampai dengan format perancangan dalam laporan

Survey bertujuan untuk melatih mahasiswa supaya bisa rnengetahui kondisi lokasidan
mampu memecahkan permasalahan yang ada. Oleh karena itu, agar hasilnya bisa maksimal,
maka mahasiswa di bagi menjadi beberapa kelompok untuk tujuan lokasi, misalnya; Bandara
Ahrfiad Yani, jalan MT. Haryono, Wondefia, Pantai Martna dll.

r Melaporkanhasilsurvey
Kuliah Minggu 8
r UTS

Kuliah Minggu 9
Menfelaskan pokok bahasan : Pengayaan tlemecahkan Permasalahan
Sub pokok bahasan :

r

Penjelasan tentang cana menarik kesimpulan dan mengambilsesuatu yang paling menonjol
sebuah kasus dan rnenuangkannya dalam sebuah karya signage
10. Kuliah Minggu 10
Menjelaskan pokok bahasan : Latihan Hemecahkan Permasalahan
Sub pokok bahasan :

pda

o

Praktek menyelesaikan sebuah kasus dalam system tanda, Misalnya, membuat sebuah rambu

tentang jalan yang hanya boleh dilewati oleh kursi roda pada sebuah rumah sakit.

11, Kuliah Minggu 11
Menjelaskan pokok bahasa n : Brainstorming
Sub pokok bahasan :

o

Brainstoming dilakukan oleh masing-masing kelompok. Gagman ditampung sebanyak
mungkin dan diarahl€n untuk incnggabuflgkan gagasan yang dianggaB s€suai. selanjutnya,
gagasan tenebut diagendakan dan dipresentasikan di kelas.
12. Kuliah Minggu 12
Menjelaskan pokok bahasan : Eksekusi Desain
Sub pokok bahasan :
Hasilsurvey yang sudah dianlisis kemudian ditarik kesimpulan dan menghasilkan sebuah
petunjuk untuk membud sebuah tanda Eksekusi desain dilakukan mulai dad sketsa awal

r

sampai dengan ftnal art.
Dalam proses eksekusi ini, mahasiswa wajib mengkonsultasikan tiaptiap langkah yang sudah
ditempuh
13. Kuliah Minggu 13
Menjelaskan pokok bahasan : Eksekusi Desain (lanjutan)
Sub pokok bahasan :
Hasilsurvey yang sudah dianlisis kemudian ditarik kesimpulan dan menghasilkan sebuah
petunjuk untuk rnembuat sebuah tanda. Eksekusidesain dilakukan mulaidari sketsa awal

o

o

sampai dengan final aft.
Dalam proses eksekusiini, mahasiswa wajib mengkonsuttasikan tiap-tiap langkah yang sudah
ditempuh.
14. Kuliah Minggu 14
ft4eniehskan pokok bahaan : Preaentaei
Sub pokok bahasan :

r

o

Tiatrtiap mahasiswa wajib memptesentasikan hasil karyanya di kelas baik secar kelompok
maupun individu

15. Kuliah Minggu 15
Menjelaskan pokok bahasan : Presentasi {lanjutan)
Sub pokok bahasan :

o

TiaPtiaP mahasiswa wajib rnempresentasikan hasil karyanya di kelas baik secar kelompok
maupun indlvidu

16. Kuliah Minggu

.

I.

16

UAS

KOMPONEN PENII.AIAN

1. Kehadinan
:10a/o
2. Tugas
:2Ao/o
3. Uiian Tengh Semester : 30 %
4. UjianAKhirSemester :40o/o
5. Standar konvensi nilai yang direncanakan:
A:85-100
B:75-84
C:60-74
D:50-59
E;00-49

J.

EAHAN,SUT'BFR''VFORi'ASI
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