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Materi : Belajar Grafis Basis Vektor 
Pengenalan Grafis Basis Vektor 
Kurikulum : SMK Bhina Tunas Bhakti Juwana 
Sasaran Kelas : X 
Semester : 1 

 
 

1. Grafis  adalah gambar yang tersusun dari koordinat-koordinat. Dengan 

demikian sumber gambar yang muncul pada layar monitor komputer 

terdiri atas titik-titik yang mempunyai nilai koordinat. Layar Monitor 

berfungsi sebagai sumbu koordinat x dan y. 

2. Desain grafis menurut Bear (2006), dapat di definisikan sebagai sebuah 

proses seni yang mengkombinasikan pesan secara efektif dalam bentuk 

logo, grafik, brosur, laporan berkala, poster, tanda dan bentuk 

komunikasi visual lainnya. 

3. Contoh Produk Desain Grafis 

Implementasi desain grafis dapat di jumpai pada hampir semua bidang 

kehidupan, misalnya : 

 Sampul  majalah 

 Sampul buku 

 Brosur 

 Pin 

 Kartu lebaran dll 

4. Elemen Desain Grafis 

 Tipografi 

Tipografi berasal dari kata typo yang berarti huruf dan grafos 

yang berarti gambar. Tipografi dapat di artikan sebagai susunan 

penataan huruf-huruf sehingga membuat komunikasi tercetak 

menjadi efektif, lancer dan mudah di baca. Terdapat beberapa 

factor yang mempengaruhi tipografi di antaranya adalah : 

a. Bentuk / Jenis huruf 

Secara umum, menurut para ahli, huruf modern terbagi dalam 

4 (empat) kelompok besar, yaitu Roman, san serif, Slab Serif 

dan Decorative 
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1. Roman/ Serif 

2. San Serif 

3. Slab-serif 

4. Decorative 

b. Karakter/ Sifat Huruf 

Pemilihan bentuk atau jenis huruf yang tepat akan 

memperkuat karakter, sifat atau makna dari pesan yang akan 

di sampaikan. 

c. Variasi Huruf 

Sebuah desain sebaiknya hanya menggunakan kombinasi dari 

satu atau dua jenis huruf saja. Sebagai tambahan dapat 

digunakan variasi huruf seperti ketebalan atau ukuran yang 

berbeda. 

d. Jarak 

Jarak atau spasi adalah jarak antar huruf, antar kata, maupun 

antar garis yang akan mempengaharui  

e. Bentuk Kolom 

Dalam sebuah publikasi biasanya naskah di kelompokkan 

dalam beberapa kolom untuk memudahkan pembacaannya. 

 

 Ilustrasi 

Ilustrasi adalah bentuk atau rupa visual yang di maksudkan 

untuk lebih menjelaskan maksud naskah dan membantu 

melengkapi informasi yang di berikan. Secara umum ilustrasi 

dapat di kelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu : 

a. Fotografi 

Fotografi adalah sesuatu yang dibuat melalui proses 

pencahayaan dan kamar gelap 

b. Gambar 

Gambar atau citra adalah grafik 2 (dua) dimensi yang 

dibuat dengan tangan 
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c. Diagram 

Berupa Peta, bagan atau denah, grafik, alur proses dan 

table 

 Warna 

Pemilihan warna adalah satu hal yang sangat penting dalam 

menentukan respon pembaca. 

 Tata Letak/ Layout 

Tata letak/ layout berarti pengaturan atau perletakan dari 

elemen-elemen desain ke dalam suatu media. Layout yang baik 

harus memperhatikan 5 prinsip dasar desain yaitu : 

a. Keseimbangan 

b. Proporsi 

c. Urutan 

d. Kesatuan 

e. Kontras 

 

B. Kelebihan dan Kekurangan grafis basis vector 

1. Kelebihan : 

a. Ruang penyimpanan untuk objek gambar lebih efisien 

b. Objek gambar vektor dapat diubah ukuran dan bentuknya tanpa 

menurunkan mutu tampilannya 

c. Dapat dicetak pada resolusi tertingi printer Anda 

d. Menggambar dan menyunting bentuk vektor relatif lebih mudah 

dan menyenangkan 

2. Kekurangan : 

Tidak dapat menghasilkan objek gambar vektor yang prima ketika 

melakukan konversi objek gambar tersebut dari format bitmap 

 

Demikianlah materi pengenalan grafis basis vector sebagai dasar kita untuk 

membuat desain grafis. Selamat Belajar dan Selalu Semangat ! 


