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Deskripsi Mata kuliah :  Mahasiswa mampu merancang layout publikasi dengan berbagi bentuk, yang akhirnya akan diproduksi (dicetak) 

Standar Kompetensi               :  Matakuliah ini mempelajari tentang memasukan teks kedalam InDesign,Mengatur format (karakter-paragraf),Format teks, Mengelola (gambar-grafik), Menggambar 

objek, bekerja dengan warna, mengatur setting halaman,membuat publikasi panjang,Merancang brosur,merancang katalog, Mencetak publikasi 

 

Pertemuan 

ke : 
Kompetensi Dasar Indikator  Pokok Bahasan/Materi Aktifitas Pembelajaran Rujukan 

1 Introduction,  

pengenalan Kontrak kuliah dan 

system penilaian serta 

pengenalan Gambar Digital, dan 

pengenalan software yang 

digunakan.  

Mahasiswa dapat 

memahami system 

perkuliahan 

Computer Graphic I. 

a. Pembahasan kontrak kuliah dan system 

penilaian. 

b. Pembahasan tata cara pengerjaan dan 

pengumpulan tugas/karya. 

c. Sosialisasi software yang akan digunakan 

dalam mata kuliah  

� Ceramah 

� Menggunakan media papan tulis, laptop 

dan Infokus 

1,2,3 

2 Pembahasan awal mengenai 

tampilan dan menu dalam 

Coreldraw . 

Mahasiswa dapat 

mengetahui menu-

menu yang ada 

didalam coreldraw 

sehingga dapat 

dengan mudah 

menggunakan tools 

yang ada. 

a. Penjelasan mengenai welcoming screen 

dan User interface. 

b. Membuat file baru, saving, and closing 

file 

c. Penjelasan mengenai tools yang 

mempermudah mobilitas saat menggunakan 

coreldraw (selection, zoom, hand) 

� Ceramah 

� Menggunakan media papan tulis, PC dan 

Infokus 

1,2,3 

3 Membuat objek dari bentuk-

bentuk dasar 

Mahasiswa dapat 

membuat bentuk-

bentuk dasar yang 

ada pada coreldraw 

sehingga dapat 

a. Pengenalan shape : basic shape, advance 

shape, perfect shape dan shape tools 

b. Pengenalan lines 

c. Pengenalan Table. 

� Ceramah 

� Menggunakan media papan tulis, laptop 

dan Infokus  

1,2,3 
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diimplementasikan 

kedalam karya 

desain.  

4 Bekerja dengan objects  Mahasiswa dapat 

mengetahui 

menu apa saja yang 

dapat digunakan saat 

kita berhadapan 

dengan suatu objek. 

a. Pengenalan penggunaan Arranging, 

grouping, lock, dan duplicating pada 

objects. 

b. Pengenalan Symbol 

� Ceramah 

� Menggunakan media papan tulis, PC  

1,2,3 

5 Bekerja dengan teks Mahasiswa dapat 

menggunakan teks 

secara maksimal baik 

itu artistic teks 

maupun paragraph 

text didalam 

coreldraw 

a. Pengenalan artistic text. 

b. Pengenalan paragraph text.  

� Ceramah 

� Menggunakan media papan tulis, PC, LCD 

1,2,3 

6 Bekerja dengan outline color dan 

fills colors 

Mahasiswa dapat 

menggunakan color 

pallete, eyedropper 

serta fills secara 

maksimal. 

a. Pengenalan pallete dan eyedropper 

b. pengenalan fill dan smart fill 

� Ceramah 

� Menggunakan media papan tulis ,PC,LCD 

1,2,3 

7 Pengenalan layer dalam 

coreldraw 

Mahasiswa dapat 

mengetahui dan 

menggunakan layer 

dalam coreldraw 

Pengenalan dan penggunaan layer didalam 

coreldraw. 

� Ceramah 

� Menggunakan media papan tulis, 

laptop,LCD 

1,2,3 

8  

9 Bekerja dengan gambar bitmap Mahasiswa dapat 

mengedit gambar 

bitmap dalam 

coreldraw tanpa 

harus menggunakan 

software  

a. penggunaan ial (image adjustment lab) 

dalam coreldraw. 

b. pemberian effect pada gambar bitmap  

 

� Ceramah 

� Menggunakan media papan tulis, laptop, 

LCD 

1,2,3 

10 Shaping Objects Mahasiswa dapat 

mengaplikasikan 

Penggunaan shaing dalam coreldraw : 

powerclip, envelope dan corners. 

� Ceramah 

� Menggunakan media papan tulis, PC,LCD 

1,2,3 
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shaping tools yang 

ada pada Coreldraw 

11 Menggunakan Interactive tools 

(basic effect) 

Mahasiswa dapat 

mengetahui effect 

yang dimiliki 

coreldraw (basic) 

Pengenalan basic effects yang ada didalam 

coreldraw beserta aplikasinya.  

� Ceramah 

�  Menggunakan Laptop, LCD    

1,2,3 

12 Penggunaan effect (advance)  Mahasiswa dapat 

mengetahui effect 

yang dimiliki 

coreldraw (advance) 

Pengenalan lanjutan mengenai effect yang 

ada didalam coreldraw beserta aplikasinya. 

� Ceramah 

� Menggunakan media papan tulis, laptop, 

LCD 

1,2,3 

13 Latihan membuat karya  Mahasiswa dapat 

mempersiapkan diri 

dalam menghadapi 

ujian akhir semester 

Latihan membuat karya  � Ceramah 

� Menggunakan media papan tulis, PC,LCD 

1,2,3 

14,15 Melihat hasil karya dalam 

coreldraw 

Mahasiswa dapat 

melihat hasil karya 

secara lebih mudah 

dalam coreldraw. 

Melihat hasil karya dengan view mode, 

preview manager. 

� Ceramah 

� Menggunakan media papan tulis, laptop 

dan LCD 

1,2,3 

16 Ujian Akhir Semester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Level Taksonomi  :   Pengetahuan   20 % Komposisi Penilaian  : Aspek Penilaian Prosentase 

 Pemahaman   20 %  Ujian Akhir Semester    35 % 

 Penerapan   20  %   Ujian Tengah Semester    35 %  

 Analisis   20  %  Tugas Mandiri    20 % 

 Sintesis   10 %  Keaktifan Mahasiswa    10 % 

 Evaluasi   10  %  Komponen lain (jika ada)    0  % 

    Total 100 % 
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