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SILABUS MATAKULIAH 

 
   Revisi : - 

   Tanggal Berlaku : 29 Februari 2016 

 

A. Identitas 

1. Nama Matakuliah  : A14. 27610 / Komunikasi Grafis 

2. Program Studi  : Desain Komunikasi Visual-S1 

3. Fakultas   : Ilmu Komputer 

4. Bobot sks  : 4 SKS 

5. Elemen Kompetensi : MKK 

6. Jenis Kompetensi  : Desain Grafis 

7. Alokasi waktu total : 14 X 200 Menit  

 

B. Unsur-unsur Silabus 

 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Pokok Bahasan/Materi Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

Penjelasan 

mengenai kontrak 

kuliah dan hal-hal 

yang berkaitan 

dengan mata 

kuliah komunikasi 

grafis. 

a. Mahasiswa 

mengetahui dan 
memahami 

sistem kontrak 
kuliah selama 

satu semester 
serta memahami 

topik dan 

pembahasan 
perkuliahan 

yang ada 
didalamnya.  

b. Memahami 

peraturan dan 
sistem regulasi 

KONTRAK KULIAH DAN 

PREVIEW MATERI 

1. Menjelaskan kontrak 

kuliah 

2. Menjelaskan cakupan 

materi dan penilian 

mata kuliah Komunikasi 

grafis 

 

200 

menit 

RPKPS Melakukan tanya jawab 

pemahaman mahasiswa 

tentang cakupan kajian 

komunikasi grafis 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Pokok Bahasan/Materi Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

dalam mengikuti 

perkuliahan 
selama satu 

semester 

c. Materi 
perkuliahan 

pertama yakni 
pengantar 

komunikasi 

grafis 

Mahasiswa dapat 

memahami:  

• Memahami 

karakteristik 

penggayaan 

karakter 

• Menelusuri 

pengertian 

dan 

menjelaskan 

karakteristik 

dari visualisasi 

karakter 

• Menangkap 

berbagai 

macam 

penggayaan 

karakter 

 

a. Mahasiswa 

memahami 
definisi dan 

karakteristik 

penggayaan 
karakter 

b. Mampu mengerti 
dan menjelaskan 

karakteristik dari 

visualisasi 
karakter 

c. Mengidentifikasik
an penggayaan 

karakter lewat 

pengayaan 
karakter 

 

Pengayaan dan 

Penggayaan 
Karakter: 

a. Menelah berbagai 

karakteristik visual 
berdasarkan 

penggayaan karakter 
yang sudah ada. 

b. Mengkomunikasikan 

lewat bahasa verbal 
elemen karakterisasi 

pada beberapa 
karakter visual  

Pendahuluan  

1. Menjelaskan cakupan 

materi dan 

kompetensi dasar 

pertemuan ke-2  

2. Menjelaskan manfaat 

mempelajari materi 

pertemuan ke-2 

 

Penyajian 

3. Menjelaskan 

karakterisasi dan 

elemen pada karakter 

visual  

4. Melakukan tanya 

jawab pemahaman 

mahasiswa tentang 

materi pertemuan ke-

2 

200 

menit 
2,4 a. Melakukan tanya jawab 

pemahaman mahasiswa 

b. Memberi latihan di kelas. 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Pokok Bahasan/Materi Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

5. Memberikan latihan 

soal dikelas kepada 

mahasiswa lewat 

pengayaan karakter 

tahap 1 

 

Penutup 

6. Refleksi 

7. Melakukan evaluasi 

hasil tanya jawab 

atau umpan balik 

pemahaman 

mahasiswa terhadap 

materi 

8. Menginformasikan 

materi pertemuan 

selanjutnya. 

Mahasiswa dapat 

memahami: 

• Pengertian 

semiotika 

visual pada 

karakter dan 

variabel visual 

• Perbedaan 

antara 

semiotika 

visual dalam 

Mahasiswa mampu 

memahami, mengerti 

perkembangan 

semiotika visual pada 

karakter didasarkan 

pada studi karakter 

Semiotika dan 

variabel visual serta 
studi karakter: 

a. Semiotika visual 
pada karakter 

b. Variabel visual 
karakter 

c. Perbedaan antara 

semiotika visual 
dalam ranah grafis 

secara universal 
dengan semiotika 

visual pada 

Pendahuluan  

1. Menjelaskan cakupan 

dan kompetensi dasar 

materi pertemuan ke-

3. 

2. Menjelaskan manfaat 

mempelajari materi 

pertemuan ke-3 

 

Penyajian 

3. Menjelaskan 

200 
menit 

1, 3, 4 a. Melakukan tanya jawab 

pemahaman mahasiswa 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Pokok Bahasan/Materi Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

ranah grafis 

secara 

universal 

dengan 

semiotika 

visual pada 

karakterisasi 

sebuah 

karakter 

• Menelaah 

komunikasi 

yang terdapat 

pada variabel 

visual (Bertin) 

karakterisasi sebuah 

karakter 
 

pengertian 

karakterisasi visual 

berdasarkan teori 

semiotika dan 

variabel visual 

4. Mengindikasikan 

signifikansi manfaat 

studi karakter pada 

output visual karakter 

 

Penutup 

5. Refleksi 

6. Melakukan evaluasi 

hasil tanya jawab 

atau umpan balik 

pemahaman 

mahasiswa terhadap 

materi 

7. Menginformasikan 

materi pertemuan 

selanjutnya. 

Mahasiswa dapat 
memahami: 

• Memahami 

konteks 

perancangan 

karakter dan 

konsep 

Mahasiswa mampu 

mendefinisikan teori 

dan menstrukturkan 

metode perancangan 

pada sebuah 

karakter 

Metode perancangan 
karakter: 

a. Konteks 
perancangan 

karakter 

b. konsep 
brainstorming 
karakter 

Pendahuluan  

1. Menjelaskan cakupan 

materi dan 

kompetensi dasar 

pertemuan ke-4 

 

Penyajian 

200 
menit 

3, 5 a. Melakukan tanya jawab 

pemahaman mahasiswa  

b. Memberi tugas kepada 

mahasiswa untuk 

dikerjakan di rumah. 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Pokok Bahasan/Materi Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

brainstorming 

karakter 

• Mengidentifika

sikan visual 

methapor 

caracter 

didasarkan 

pada mind-

map, research 

dan mood 

board 

• Mampu 

menelah final 

character 

berdasarkan 

proses 

perancangan 

karakter dari 

hasil studi 

karakter 

c. Visual methapor 
character 

d. Mind-map, research 
dan mood board 
character 
 

2. Menjelaskan konteks 

seputar perancangan 

karakter 

3. Memberikan contoh 

analisis pada sebuah 

final character yang 

telah ada. 

4. Melakukan tanya 

jawab pemahaman 

mahasiswa tentang 

materi profesional 

kerja dalam bidang 

desain 

5. Memberikan tugas 

perancangan (sketsa 

kasar) beberapa 

karakter pada sebuah 

cerita folklore yang 

ada di Indonesia 

 

Penutup 

6. Refleksi 

7. Memberi tugas 

individu kepada 

mahasiswa untuk 

dikerjakan dirumah 

8. Menginformasikan 

materi pertemuan 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Pokok Bahasan/Materi Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

selanjutnya. 

Mahasiswa dapat 
memahami: 

• Menelaah dan 

mengkorelasik

an karakter 

berdasarkan 

teori 

brainstorming 

character 

concept 

• Mendefinisikan 

tiap point 

perancangan 

sketsa kasar 

karakter 

beserta 

wardrobe 

environtment-

nya 

 

Mahasiswa mampu 

merancang sketsa 

kasar dari beberapa 

karakter sebuah 

cerita folklore  

berdasarkan teori 

brainstorming 

character concept 

Proyek Desain 
Karakter 1: 

1. Perancangan sketsa 
kasar karakter 

beserta wardrobe 
environtment-nya 

2. Telaah dankorelasi 

karakter 
berdasarkan teori 

brainstorming 
character concept 
 

Pendahuluan  

1. Menjelaskan cakupan 

dan kompetensi 

dasar materi 

pertemuan ke-5 

 

Penyajian 

2. Menjelaskan pokok 

bahasan materi 

brainstorming 

character concept 

3. Melakukan asistensi 

sketsa kasar karakter 

yang sudah dibuat 

4. Memberikan tugas 

perancangan 

thumbnail karakter 

pada sebuah cerita 

folklore yang ada di 

Indonesia yang 

sudah dipilih 

Penutup 

5. Refleksi 

6. Memberi tugas 

individu kepada 

mahasiswa untuk 

200 
menit 

1, 2, 3, 4, 

5 

a. Melakukan tanya jawab 

pemahaman mahasiswa  

b. Memberi tugas kepada 

mahasiswa untuk 

dikerjakan di rumah. 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Pokok Bahasan/Materi Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

dikerjakan dirumah 

7. Menginformasikan 

materi pertemuan 

selanjutnya. 

Mahasiswa dapat 

memahami: 

• Menelaah dan 

mengkorelasik

an thumbnail 

dan model 

sheet karakter 

berdasarkan 

teori visual 

methapors 

• Mendefinisikan 

tiap point 

perancangan 

thumbail  

beserta model 

sheet-nya 

 

Mahasiswa mampu 

merancang 

thumbnail dan model 

sheet semua karakter 

pada sebuah cerita 

folklore  yang sudah 

dipilih berdasarkan 

teori visual 

methapors 

Proyek Desain 

Karakter 2: 
1. Thumbnail 

character 
2. Model sheet  

karakter 

berdasarkan teori 
visual methapors 
 

Pendahuluan  

1. Menjelaskan cakupan 

dan kompetensi dasar 

materi pertemuan ke-

6. 

 

Penyajian 

2. Menjelaskan pokok 

bahasan materi 

visual methapors 

yang telah dijelaskan 

pada pertemuan 

sebelumnya 

3. Melakukan asistensi 

pengaplikasian 

thumbnail dan model 

sheet  karakter yang 

sudah dibuat 

berdasarkan 

200 

menit 
1, 2, 3, 4, 

5 

a. Melakukan tanya jawab 

pemahaman mahasiswa  

b. Memberi tugas kepada 

mahasiswa untuk 

dikerjakan di rumah. 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Pokok Bahasan/Materi Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

landasan teori visual 

methapors 

4. Memberikan tugas 

(individu) colouring 

baik manual maupun 

digital karakter pada 

sebuah cerita 

folklore yang ada di 

Indonesia yang 

sudah dipilih. 

 

Penutup 

5. Refleksi  

6. Menginformasikan 

bahasan pada 

pertemuan 

selanjutnya. 

Mahasiswa dapat 

memahami: 

• Memilah dan 

menyusun 

hasil final 

design 

karakter yang 

sudah dibuat 

dari sketsa 

kasar, 

thumbnail dan 

Mahasiswa mampu 

mengkomunikasikan 

hasil final design 

karakter yang sudah 

dibuat dari sketsa 

kasar, thumbnail dan 

model sheet serta 

colouring baik 

manual maupun 

digital. 

Pengkomunikasian 

Hasil Final Design 
Karakter yang sudah 

dibuat: 
1. Final design 

karakter yang 
sudah dibuat dari 

sketsa kasar, 

thumbnail dan 
model sheet serta 

colouring baik 
manual maupun 

digital. 

Pendahuluan  

1. Menjelaskan dan 

membahas cakupan 

perancangan dan 

fungsi presentasi 

tugas pada pertemuan 

ke-7. 

Penyajian 

2. Presentasi mahasiswa 

mengenai final design 

karakter cerita folklore 

200 
menit 

1, 2, 3, 4, 

5 

Evaluasi hasil tugas individu 

dan pengarahan UTS 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Pokok Bahasan/Materi Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

model sheet 

serta colouring 

baik manual 

maupun 

digital. 

• Terampil 

mempresentas

ikan final 

design 

karakter yang 

sudah dibuat 

berdasarkan 

materi studi 

karakter yang 

sudah 

diberikan 

sebelumnya 

2. Presentasi final 
design karakter  

yang sudah dibuat. 

3. Melakukan diskusi 

tanya-jawab dan 

umpan balik terhadap 

hasil presentasi 

individu 

 

Penutup 

4. Refleksi 

5. Penilaian hasil 

presentasi tugas 

individu yang 

diberikan 

6. Memberikan 

pengarahan atau 

prosedur dan sistem 

pelaksanaan UTS  

pada pertemuan 

berikutnya 

Ujian Tengah Semester 

Mahasiswa dapat 
memahami: 

• Menelaah 

pengertian 

dan konsep 

bahasa rupa 

dalam konteks 

Mahasiswa mampu 

memahami dan 

mengkomunikasikan 

teori bahasa visual 

karya seni maupun 

bentuk cerita dengan 

teknik 

Bahasa Rupa (Teori 
Ruang Waktu Datar 

(RWD): 
1. Pengertian dan 

konsep bahasa 
rupa  

2. Konteks teori ruang 

waktu datar 

Pendahuluan  

1. Melakukan Review 

UTS 

2. Menjelaskan Konsep 

dan kompetensi 

dasar materi ke-9 

 

200 
menit 

1, 3, 4 Melakukan tanya jawab 

pemahaman mahasiswa  
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Pokok Bahasan/Materi Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

teori ruang 

waktu datar 

• Memahami 

definisi dan 

korelasi 

bercerita dan 

berkomunikasi 

secara visual 

berdasarkan 

teori ruang 

waktu datar 

 

penggambaran 

melalui teori ruang 

waktu datar.  

 

3. _ Naturalis – 

Perspektif – 
Moment opname 

(NPM) 

Penyajian 

3. Menjelaskan hasil 

UTS 

4. Menjelaskan dan 

memberi pengertian 

seputar materi 

bahasa rupa dalam 

teori ruang waktu 

datar 

5. Melakukan tanya 

jawab pemahaman 

mahasiswa terhadap 

materi aswpek bisnis 

dalam bidang desain 

dan produksi desain. 

 

Penutup 

6. Refleksi 

7. Melakukan evaluasi 

hasil  tanya jawab 

atau umpan balik 

pemahaman 

mahasiswa terhadap 

materi 

8. Menginformasikan 

materi pertemuan 

selanjutnya. 

Mahasiswa dapat Mahasiswa mampu Folklore dan retorika Pendahuluan  200 1,4  a. Memberikan contoh 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Pokok Bahasan/Materi Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

memahami: 

• Memiliki 

pengetahuan 

dan 

pemahaman 

pada macam-

macam majas 

dalam bentuk 

retorika visual 

• Mampu 

mengkomunik

asikan dan 

menstrukturka

n elemen 

karya visual 

dalam bentuk 

penyampaian 

secara retorika 

visual 

 

memahami dan 

mengkomunikasikan 

sintesa dari cerita 

folklore kedalam 

bentuk penyampaian 

secara retorika visual 

visual: 

a. Macam-macam 
majas dalam 

bentuk retorika 

visual 
b. Strukturkan elemen 

karya visual 
c. Penyampaian 

secara retorika 

visual pada 
berbagai media 

 

1. Menjelaskan cakupan 

materi dan 

kompetensi dasar 

pertemuan ke-10 

 

Penyajian 

2. Menjelaskan dan 

memberikan 

pengertian mengenai 

materi retorika visual 

3. Memberikan contoh-

contoh penyampaian 

retorika visual yang 

ada pada berbagai 

media 

4. Melakukan tanya 

jawab pemahaman 

mahasiswa terhadap 

materi 

Penutup 

5. Refleksi 

6. Melakukan evaluasi 

hasil tanya jawab 

atau umpan balik 

pemahaman 

mahasiswa terhadap 

materi 

7. Menginformasikan 

menit menganalisis karya desain 

menggunakan Retorika  

b. Memberi latihan di kelas. 

c. Melakukan tanya jawab 

pemahaman mahasiswa  
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Pokok Bahasan/Materi Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

materi pertemuan 

selanjutnya. 

Mahasiswa dapat 
memahami: 

• Memahami 

definisi dan 

konsep 

penyampaian 

cerita merujuk 

pada teori 

storytelling 

• Mampu 

menyampaika

n dan 

mengaplikasik

an teknik 

storytelling 

pada sample 

cerita yang 

dipilih 

Mahasiswa mampu 

memahami dasar 

konsep 

penyampaian/ 

pengkomunikasian 

sebuah cerita melalui 

teknik storytelling 

yang baik  

Teori storytelling: 

1. Teori storytelling 

2. Metode storytelling 

3. Peran storytelling 
4. Teknik storytelling 

pada sample cerita 
 

Pendahuluan  

1. Menjelaskan cakupan 

materi dan 

kompetensi dasar 

pertemuan ke-11 

 

Penyajian 

2. Menjelaskan konsep 

penyampaian cerita 

berdasarkan teori 

teknik storytelling 

3. Melakukan tanya 

jawab pemahaman 

mahasiswa terhadap 

materi teori 

storytelling 

 

Penutup 

4. Refleksi  

5. Melakukan evaluasi 

hasil tanya jawab 

atau umpan balik 

pemahaman 

mahasiswa terhadap 

materi 

6. Menginformasikan 

200 
menit 

1, 4 Melakukan tanya jawab 

pemahaman mahasiswa  
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Pokok Bahasan/Materi Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

materi pertemuan 

selanjutnya. 

Mahasiswa dapat 
memahami: 

• Memahami 

konsep dan 

metode 

perancangan 

ilustrasi  

• Mampu 

menyusun dan 

menstrukturka

n konsep 

perancangan 

buku ilustrasi 

 

Mahasiswa mampu 

memahami metode 

perancangan buku 

ilustrasi (flip book) 

secara terstruktur 

berdasarkan pada 

kaidah perancangan. 

Metode perancangan 
buku ilustrasi (flip 
book): 

1. Konsep dan metode 
perancangan 

ilustrasi  
2. Susunan dan 

struktur konsep 
perancangan buku 

ilustrasi 

 

Pendahuluan  

1. Menjelaskan cakupan 

materi dan 

kompetensi dasar 

pertemuan ke-12 

 

Penyajian 

2. Menjelaskan teknik 

dan metode 

perancangan buku 

ilustrasi 

3. Memberikan contoh 

perancangan buku 

ilustrasi berdasarkan 

kaidah metode 

perancangan 

Penutup 

4. Refleksi 

5. Memberi tugas 

kelompok merancang 

konsep perancangan 

buku ilustrasi 

berdasarkan cerita 

folklore yang telah 

dipilih 

6. Menginformasikan 

200 
menit 

3, 5 a. Melakukan tanya jawab 

pemahaman mahasiswa  

b. Memberi tugas kepada 

mahasiswa untuk 

dikerjakan di rumah. 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Pokok Bahasan/Materi Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

materi pertemuan 

selanjutnya. 

Mahasiswa dapat 
memahami: 

• Mampu 

membuat 

konsep 

perancangan 

buku ilustrasi 

bertema 

folklore 

• Mahir dalam 

membuat 

storylining dan 

storyboard 

untuk cerita 

folklore yang 

dipilih 

Mahasiswa mampu 

membuat konsep 

dan menyusun 

perancangan buku 

ilustrasi sesuai pada 

acuan teori ruang 

waktu datar yang 

telah diberikan 

Project Flip Book 1: 
1. Konsep 

perancangan buku 

ilustrasi bertema 
folklore 

2. Teknik dan metode 
storylining dan 

storyboard untuk 
cerita  

Pendahuluan  

1. Menjelaskan cakupan 

materi dan 

kompetensi dasar 

pertemuan ke-13 

 

Penyajian 

2. Memberikan acuan 

dan gambaran konsep 

perancangan buku 

ilustrasi yang baik 

3. Memberikan contoh 

storylining dan 

storyboard yang baik 

4. Melakukan asistensi 

terhadap konsep dan 

perancangan buku 

ilustrasi yang telah 

dibuat mahasiswa 

5. Memeberikan tugas 

kelompok membuat 

environtmental setting 

untuk konsep 

perancangan buku 

ilustrasi yang telah 

dibuat 

200 
menit 

1, 2, 3, 4, 

5 

a. Melakukan tanya jawab 

pemahaman mahasiswa  

b. Memberi tugas kepada 

mahasiswa untuk 

dikerjakan di rumah. 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Pokok Bahasan/Materi Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

 

Penutup 

6. Refleksi 

7. Pemberian tugas 

analisis (individu) 

untuk dikerjakan 

dirumah 

8. Menginformasikan 

materi pertemuan 

selanjutnya. 

Mahasiswa dapat 

memahami: 

• Memahami 

teknik 

membuat 

environtmenta

l setting untuk 

konsep 

perancangan 

buku ilustrasi. 

• Mahir dalam 

mengaplikasik

an teori Ruang 

Waktu Datar 

kedalam 

environtmenta

l setting yang 

dibuat 

Mahasiswa mampu 

membuat 

environtmental 

setting untuk konsep 

perancangan buku 

ilustrasi yang telah 

dibuat berdasarkan 

teori Ruang Waktu 

Datar (RWD) yang 

telah disampaikan 

sebelumnya 

Project Flip Book 2: 

1. Environtmental 
setting untuk 

konsep 

perancangan buku 
ilustrasi. 

2. Aplikasikan teori 
Ruang Waktu Datar 

kedalam 
environtmental 
setting  

Pendahuluan  

1. Menjelaskan dan 

membahas 

kompetensi dasar 

pada pertemuan ke-

14. 

 

Penyajian 

2. Memberikan 

penjelasan mengenai 

pengaplikasian teori 

Ruang Waktu Datar 

kedalam 

environtmental settig 

pada buku ilustrasi 

yang dibuat. 

3. Melakukan asistensi 

terhadap 

200 

menit 
1, 2, 3, 4, 

5 

a. Melakukan tanya jawab 

pemahaman mahasiswa  

b. Memberi tugas kepada 

mahasiswa untuk 

dikerjakan di rumah. 
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membahas 
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pada pertemuan ke-
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200 
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