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SILABUS MATAKULIAH 

 
   Revisi : 2 

   Tanggal Berlaku : September 2012 

 

A. Identitas 

1. Nama Matakuliah  : A14. 17503 / Tinjauan Desain II 

2. Program Studi  : Desain Komunikasi Visual-S1 

3. Fakultas   : Ilmu Komputer 

4. Bobot sks  : 2 SKS 

5. Elemen Kompetensi : MKK 

6. Jenis Kompetensi  : Desain Grafis 

7. Alokasi waktu total : 14 X 100 Menit  

 

B. Unsur-unsur Silabus 

 

Kompetensi Dasar Indikator 
Pokok 

Bahasan/Materi 
Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

Perkenalan dan Pengenalan 
Nirmana 

Mahasiswa dapat memahami 
system perkuliahan nirmana 

PERKENALAN DAN 

PENGENALAN NIRMANA 
1. Menjelaskan kompetensi 

dasar pertemuan ke-1. 
2. Menjelaskan manfaat 

mempelajari mata kuliah 
nirmana dalam berkarya 

3. Menjelaskan informasi 
kontrak kuliah 

4. Menjelaskan cakupan materi 
dan penilaian mata kuliah 
nirmana 

5. Menginformasikan materi 
pertemuan selanjutnya. 

100 
menit 

  

Titik dan Garis Mahasiswa dapat mengetahui 
definisi titik dan garis, juga dapat 
mengetahui fungsi dan ragam 
garis 

PENGENALAN TITIK DAN 

GARIS. 
• Pengertian titik dan 

garis. 
• fungsi dan ragam 

garis 

1. Menjelaskan cakupan materi 
pertemuan ke-2 

2. Menjelaskan kompetensi 
dasar pertemuan ke-2 

3. Menjelaskan definis titik dan 
garis beserta fungsi dan 

100 
menit 
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Kompetensi Dasar Indikator 
Pokok 

Bahasan/Materi 
Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

ragam garis  
4. Menginformasikan materi 

pertemuan selanjutnya. 

Bidang dan Raut, Gelap terang Mahasiswa dapat mengetahui 
bidang dan raut, gelap terang 
dalam nirmana 

PENGENALAN BIDANG 

DAN RAUT, GELAP 

TERANG. 
• Penjelasan mengenai 

pembedaan bidang 
dan raut 

• Penjelasan mengenai 
bidang geometris 
dan bidang plastis 

• Penjelasan cara 
menyusun bidang 

• Penjelasan mengenai 
gelap terang 

• Penjelasan mengenai 
ruang dan beberapa 
strategi untuk kesan 
kedalaman ruang 

1. Menjelaskan cakupan materi 
pertemuan ke-3. 

2. Menjelaskan kompetensi 
dasar pertemuan ke-3. 

3. Menjelaskan pembedaan 
bidang dan raut 

4. Menjelaskan bidang 
geometris dan bidang plastis 

5. Menjelaskan gelap terang 
6. Menjelaskan ruang dan 

beberapa strategi untuk 
kesan kedalaman ruang 

7. Menginformasikan materi 
pertemuan selanjutnya. 

100 
menit 

  

Ritme dan Peragaman Mahasiswa mengetahui Ritme 
dan Peragaman dalam Nirmana 

RITME DAN PERAGAMAN 
• Penjelasan 

mengetahui ritme 
repitisi, ritme 
transisi, dan oposisi 

• Penjelasan mengenai 
peragaman dan 
jenis-jenis 
peragaman 
(peragaman garis, 
peragaman raut, 
peragaman tekstur 
dan peragaman 
nada) 

1. Menjelaskan cakupan materi 
pertemuan ke-4. 

2. Menjelaskan kompetensi 
dasar pertemuan ke-4. 

3. Menjelaskan ritme repitisi, 
ritme transisi, dan oposisi 

4. Menjelaskan peragaman dan 
jenis-jenis peragaman 
(peragaman garis, 
peragaman raut, peragaman 
tekstur dan peragaman nada) 

5. Memberi tugas kepada 
mahasiswa untuk dikerjakan 
di rumah. 

6. Menginformasikan materi 
pertemuan selanjutnya. 

100 
menit 
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Kompetensi Dasar Indikator 
Pokok 

Bahasan/Materi 
Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

Kontras dan Peralihan Mahasiswa dapat mengetahui 
Kontras dan Peralihan dalam 
nirmana 

KONTRAS DAN 

PERALIHAN 
• Penjelasan mengenai 

kontras dan jenis-
jenis kontras 
(kontras discord/ 
berselisih, kontras 
extreme, kontras 
kelainan, kontras 
keunggulan) 

• Penjelasan mengenai 
peralihan dan jenis-
jenis peralihan 
(peralihan garis, 
peralihan raut, 
peralihan tekstur, 
dan peralihan nada) 

1. Menjelaskan cakupan 
materi pertemuan ke-5. 

2. Menjelaskan kompetensi 
dasar pertemuan ke-5. 

3. Menjelaskan kontras dan 
jenis-jenis kontras (kontras 
discord/ berselisih, kontras 
extreme, kontras kelainan, 
kontras keunggulan) 

4. Menjelaskan peralihan dan 
jenis-jenis peralihan 
(peralihan garis, peralihan 
raut, peralihan tekstur, dan 
peralihan nada) 

5. Menginformasikan materi 
pertemuan selanjutnya. 

100 
menit 

  

Kesatuan dan  Keserasian Mahasiswa dapat mengerti 
kesatuan dan keserasian dalam 
nirmana 

KESATUAN DAN 

KESERASIAN 
• Penjelasan mengenai 

kesatuan 
(proximitas, 
similiaritas, closure, 
kontinuitas 

• Penjelasan 
keserasian fungsi 
dan keserasian 
bentuk 

1. Menjelaskan cakupan materi 
pertemuan ke-6. 

2. Menjelaskan kompetensi 
dasar pertemuan ke-6. 

3. Menjelaskan kesatuan 
(proximitas, similiaritas, 
closure, kontinuitas) 

4. Menjelaskan keserasian 
fungsi dan keserasian bentuk. 

5. Memberi tugas kepada 
mahasiswa untuk dikerjakan 
di rumah 

100 
menit 

  

Keseimbangan, Kesebandingan, 
dan Dominasi 

Mahasiswa dapat mengetahui 
keseimbangan, kesebandingan 
dan Dominasi dalam Nirmana 

KESEIMBANGAN, 
KESEBANDINGAN, DAN 

DOMINASI 
• Penjelasan mengenai 

keseimbangan 
simetris, 
keseimbangan 
memancar, 
keseimbangan 

1. Menjelaskan cakupan materi 
pertemuan ke-7 

2. Menjelaskan kompetensi 
dasar pertemuan ke-7 

3. Menjelaskan keseimbangan 
simetris, keseimbangan 
memancar, keseimbangan 
sederajat dan keseimbangan 
asimetris 

100 
menit 
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Kompetensi Dasar Indikator 
Pokok 

Bahasan/Materi 
Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

sederajat, dan 
keseimbangan 
asimetris 

• Penjelasan mengenai 
pengertian 
kesebandingan 

• Penjelasan mengenai 
pengertian dominasi 
dan tahapan untuk 
membentuk sebuah 
dominasi 

4. Menjelaskan pengertian 
kesebandingan 

5. Menjelaskan mengenai 
pengertian dominasi dan 
tahapan untuk membentuk 
sebuah dominasi 

6. Pengumuman ujian akhir 
semester  

7. Sosialisasi pelaksanaan 
Ujian Tengah Semester 
(UTS) 

UJIAN TENGAH SEMESTER TEORI 

Teori Warna I Mahasiswa dapat mengetahui 
mengaplikasikan teori warna I 
dalam nirmana 

TEORI WARNA I 
• Penjelasan dasar 

teori warna 
• Penjelasan mengenai 

mata manusia dan 
buta warna 

• Penjelasan mengenai 
dimensi warna 

• Penjelasan mengenai 
pengaruh warna 
terhadap emosi 

1. Menjelaskan cakupan materi 
pertemuan ke-9  

2. Menjelaskan dasar teori 
warna 

3. Menjelaskan mengenai mata 
manusia dan buta warna 

4. Menjelaskan dimensi warna 
5. Menjelaskan mengenai 

pengaruh warna terhadap 
emosi 

6. Memberi tugas kepada 
mahasiswa untuk dikerjakan 
di rumah. 

7. Menginformasikan persiapan 
presentasi pada pertemuan 
selanjutnya. 

100 
menit 

  

Teori Warna II Mahasiswa dapat mengetahui 
mengaplikasikan teori warna II 
dalam matakuliah nirmana 

TEORI WARNA II 
• Penjelasan mengenai 

warna primer, warna 
sekunder dan warna 
tersier  

• Penjelasan mengenai 
warna aditif dan 
warna substraktif 

 

1. Menjelaskan cakupan materi 
pertemuan ke-10 

2. Menjelaskan warna primer, 
warna sekunder, dan warna 
tersier 

3. Menjelaskan mengenai warna 
aditif dan warna substraktif 

4. Tanya jawab mengenai 
materi 

5. Menginformasikan materi 

100 
menit 

  



   FM-UDINUS-BM-08-04/R0 

 

 

 

 

Silabus Tinjauan Desain II Hal: 5 dari 6 

 

Kompetensi Dasar Indikator 
Pokok 

Bahasan/Materi 
Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

pertemuan selanjutnya. 

Komposisi Warna I Mahasiswa dapat mengetahui 
komposisi warna I dalam mata 
kuliah nirmana dan 
mengaplikasikan dalam desain 

KOMPOSISI WARNA I 
• Penjelasan mengenai 

paduan warna 
analogus dan logika 
hubungan antar 
warna dalam cakram 
warna 

• Aplikasi komposisi 
warna analogus 
dalam karya visual 

1. Menjelaskan cakupan materi 
pertemuan ke-11 

2. Menjelaskan paduan warna 
analogus dan logika 
hubungan antar warna dalam 
cakram warna 

3. Menjelaskan aplikasi 
komposisi warna analogus 
dalam karya visual 

4. Memberi tugas kepada 
mahasiswa untuk dikerjakan 
di rumah. 

5. Menginformasikan materi 
pertemuan selanjutnya  

100 
menit 

  

Komposisi Warna II Mahasiswa dapat mengetahui 
komposisi warna II dalam mata 
kuliah nirmana dan 
mengaplikasikan dalam desain 

KOMPOSISI WARNA II 
• Penjelasan mengenai 

paduan warna 
komplementer dan 
logika hubungan 
antar warna dalam 
cakram warna 

• Aplikasi komposisi 
warna komplementer 
dalam karya visual 

1. Menjelaskan cakupan materi 
pertemuan ke-12 

2. Menjelaskan paduan warna 
komplementer dan logika 
hubungan antar warna dalam 
cakram warna 

3. Menjelaskan aplikasi 
komposisi warna 
komplementer dalam karya 
visual 

4. Menginformasikan materi 
pertemuan selanjutnya. 

100 
menit 

  

Komposisi Warna III Mahasiswa dapat mengetahui 
komposisi warna III dalam mata 
kuliah nirmana dan 
mengaplikasikan dalam desain 

KOMPOSISI WARNA III 
• Penjelasan mengenai 

paduan warna 
monokromatik dan 
logika hubungan 
antar warna dalam 
cakram warna 

• Aplikasi komposisi 
warna monokromatik 
dalam karya visual 

1. Menjelaskan materi 
pertemuan ke-13 

2. Menjelaskan paduan warna 
monokromatik dan logika 
hubungan antar warna dalam 
cakram warna 

3. Menjelaskan aplikasi 
komposisi warna 
monokromatik dalam karya 
visual 

100 
menit 
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Kompetensi Dasar Indikator 
Pokok 

Bahasan/Materi 
Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

4. Memberi tugas kepada 
mahasiswa untuk dikerjakan 
dirumah 

 

Tekstur I Mahasiswa dapat mengetahui 
tekstur I dalam mata kuliah 
nirmana dan mengaplikasikan 
dalam karya 

TEKSTUR I 
• Penjelasan mengenai 

tekstur semu 

1. Menjelaskan materi 
pertemuan ke-13 

2. Menjelaskan tekstur semu 
3. Memberi tugas kepada 

mahasiswa untuk dikerjakan 
dirumah 

4. Menginformasikan materi 
selanjutnya 

100 
menit 

  

Tekstur II Mahasiswa dapat mengetahui 
tekstur II dalam mata kuliah 
nirmana dan mengaplikasikan 
dalam karya 

TEKSTUR II 
• Penjelasan mengenai 

tekstur nyata 

1. Menjelaskan materi 
pertemuan ke-15 

2. Menjelaskan tekstur nyata 
3. Pengumuman ujian akhir 

semester  
4. Menginformasikan sosialisasi 

UAS (ujian akhir semester) 

100 
menit 

  

UJIAN TENGAH SEMESTER TEORI 

 

Daftar Referensi   
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