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Deskripsi Mata kuliah :  Mahasiswa akan mempelajari bagaimana mempersiapkan dokumen, melayout, dan mencetak dengan benar menggunakan 

software Indesign. Materi yang dikerjakan meliputi pembelajaran layout, printing dan pengenalan media, pembelajaran adobe 

Indesign. 

 

Standar Kompetensi  : Setelah menempuh mata kuliah ini mahasiswa diharapkan; mampu melayout, mencetak dan mengenal media, serta menguasai adobe 

Indesign dengan mahir sehingga dapat menghasilkan desain yang baik . 
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1 Kontrak kuliah dan system 
penilaian serta pengenalan Metode 
Reproduksi Grafika 2  dan 
pengenalan software yang 
digunakan. 
  

Mahasiswa dapat memahami 
system perkuliahan Metode 
Reproduksi Grafika 2. 

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 Metode Reproduksi Grafika 2 (Adobe Indesign) 

 Ceramah Teori, menggunakan 
media LCD dan Komputer 

 



 FM-UDINUS-BM-08-05/R0 
 

Perte
muan 

ke 
Kopetensi Dasar Indikator Materi / Pokok Bahasan Metode Pembelajaran Rujukan 

2 Elemen-elemen layout, dan 
prinsip-prinsip layout  

Mahasiswa dapat memahami 
elemen-elemen layout, prinsip-
prinsip layout,  grid system dan 
implementasinya 

a. Memahami elemen-elemen. 
b. Memahami prinsip-prinsip layout. 
c. Memahami grid system 
d. Membuat tempelate dengan dokumen master. 
e. Mengaplikasikan tempelate pada dokumen. 

 Ceramah Teori menggunakan 
media LCD, papan tulis, dan 
Komputer 

 Pemberian Tugas: membuat 
tempelate dengan grid system 

 

1 

3 Mengolah teks Mahasiswa dapat membuat 
konsep yang baik untuk sebuah 
web dan dapat memaksimalkan 
layout desain web. 

a. Menentukan konsep yg akan dipakai dalam desain 
sebuah web. 
b. Menentukan layout yang akan dipakai dalam desain 
sebuah web. 

 Ceramah Teori menggunakan 
media LCD, papan tulis, dan 
Komputer 

 Pemperlihatkan web referensi 
 Pemberian Tugas: Membuat 

Layout desain dengan 
landasan konsep yang ada.  

 

4 Mengolah gambar Mahasiswa dapat mulai 
mendesain web dengan konsep 
yang ada (bagian satu). 
 

Dengan konsep yang telah ada mahasiswa mulai 
mendesain website. 
 
  

 Ceramah Teori 
 Demo & Praktek dengan 

menggunakan media LCD, 
papan tulis, dan Komputer  

 

5 Melayout  Buku Mahasiswa dapat mulai 
mendesain web dengan konsep 
yang ada (bagian dua). 

Penyempurnaan desain yang ada.  Ceramah Teori 
 Demo & Praktek dengan 

menggunakan media LCD, 
papan tulis, dan Komputer  

 

 

6 Melayout  Buku Mahasiswa mulai dapat 
memotong dan menentukan 
setiap bagian dalam desain yang 
akan dipindahkan kedalam dream 
weaver. 

a. Menentukan bagian-bagian pada desain yang akan 
dijadikan image dan text 
b. Menyimpan hasil potongan dengan baik sehingga 
sesuai dengan format dan memiliki besar file yang ringan. 

 Ceramah Teori 
 Demo & Praktek dengan 

menggunakan media LCD, 
papan tulis, dan Komputer 

 

Ujian Tengah Semester 

8 Mendesain Web IV Mahasiswa mulai dapat menata 
potongan-potongan yang  sudah 
dibuat di Pothoshop kedalam 
Dreamweaver 

a. Menentukan layout table yang akan digunakan untuk 
menempatkan potongan gambar  

b.  Memasukkan potongan gambar pada bidang layout 
sesuai dengan bentuk desain yang sudah ada. 

Ceramah Teori 
Demo & Praktek dengan 
menggunakan media LCD, papan 
tulis, dan Komputer 
 

 

9 Mendesain Web V Mahasiswa mulai dapat membuat 
style dengan CSS untuk mengatur 
bentuk font dan desain yang 

a. Mengatur teks dengan CSS 
b.  Mengatur bentuk layout dengan CSS sesuai dengan 

bentuk desain yang diinginkan. 

Ceramah Teori 
Demo & Praktek dengan 
menggunakan media LCD, papan 
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diinginkan tulis, dan Komputer 
 

10 Mendesain Web VI Mahasiswa mulai dapat membuat 
desain halaman web baru dengan 
format HTML 

Membuat desain halaman web format HTML dengan 
dreamweaver  

Ceramah Teori 
Demo & Praktek dengan 
menggunakan media LCD, papan 
tulis, dan Komputer 
 

 

11 Mendesain Web VII Mahasiswa mulai dapat membuat 
link untuk navigasi 

Menentukan link untuk navigasi web agar dapat 
menghubungkan halaman web yang sudah dibuat sesuai 
dengan site map yang sudah dibuat 

Ceramah Teori 
Demo & Praktek dengan 
menggunakan media LCD, papan 
tulis, dan Komputer 
 

 

12 Mendesain Web VIII Mahasiswa mulai dapat 
menggunakan script sederhana 
dan animasi untuk memperindah 
tampilan web 

a. Menggunakan script sederhana untuk memperindah 
tampilan web 

b. Menggunakan animasi untuk memperindah tampilan 
web 

c. Finishing desain web. 

Ceramah Teori 
Demo & Praktek dengan 
menggunakan media LCD, papan 
tulis, dan Komputer 
 

 

13 Upload Desain web ke Server Mahasiswa dapat mengupload 
web yang sudah jadi ke server 

a. Mengecek desain web yang sudah jadi sehingga tidak 
ada kesalahan 

b. Menguploada desain web yang sudah jadi ke server 

Ceramah Teori 
Demo & Praktek dengan 
menggunakan media LCD, papan 
tulis, dan Komputer 
Cek final design 

 

Ujian Akhir Semester 

 

A. KOMPONEN PENILAIAN 

Komposisi penilaian :* 
 Tugas     : 50 % 
 Absensi    : 10 % 
 Ujian Tengah Semester  : 20 % 
 Ujian Akhir Semester  : 20 % 
 *Komposisi nilai dapat berubah sesuai ketentuan dan kebijaksanaan dosen pengampu 
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  Standar konversi nilai yang direncanakan:  
  A : 85 – 100  

  B : 70 – 84 
  C : 60 – 69 
  D : 50 – 59 
  E : 00 – 49 
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