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Apa Desain Grafis..?

Desain Grafis dapat diartikan sebagai proses 
pemikiran yang diwujudkan dalam gambar.

>> Ruang Lingkup: web Design
Ilustrasi
layout halaman
cover buku
Animasi
dll.



  

Desain Grafis VS Desain 
Komunikasi Visual

 Sebenarnya tidak terlalu berbeda. Desain Grafis 
kini lebih dikenal dengan nama desain 
Komunikasi Visual. Perubahan nama ini karena 
perkembangan media dan teknologi yang begitu 
pesat.



  

Proses Perancangan Grafis

1. Konsep adalah hasil kerja berupa pemikiran yang 
menentukan tujuan-tujuan.

2. Untuk mencapai kriteria ke sasaran /segment 
yang dituju, diperlukan studi kelayakan media 
yang cocok dan efektif untuk mencapai tujuannya.

3. Ide/gagasan—Untuk Mencari ide yang kreatif 
diperlukan studi banding, literatur, wawasan yang 
luas, diskusi, wawancara dll agar desian bisa 
efektif diterima audience.

Kosep ==> Media==> Idea ==> Data ==> Visualisasi ==> Kosep ==> Media==> Idea ==> Data ==> Visualisasi ==> 
ProduksiProduksi



  

4. Persiapan Data-- data berupan teks atau gambar 
dahulu harus kita pilah dan seleksi. Apakah data itu 
sangat penting sehingga harus tampil atau kurang 
penting sehingga bisa ditampilkan lebih kecil.Tugas 
Desainer adalah menggabungkan data informasi dan 
data estetis menjadi suatu kesatuan yang utuh.

5.Visualisai
Pemilihan warna
Layout adalah usaha untuk menyusun, menata 
unsur-unsur grafis(teks dan gambar)menjadi 
komunikasi yang efektif.
Finishing

6. Produksi



  

Cascading Style Sheet
( CSS )



  

Definisi CSS

Cascading Style Sheets (CSS)  adalah suatu 
bahasa stylesheet yang digunakan untuk 
mengatur tampilan suatu dokumen yang ditulis 
dalam bahasa markup. Penggunaan yang paling 
umum dari CSS adalah untuk memformat halaman 
web yang ditulis dengan HTML dan XHTML.
CSS muncul sebagai jawaban atas  sulitnya 
mengatur layout tampilan dokumen web yang 
dibuat dengan HTML murni sehingga halaman 
web menjadi lebih baik dan mudah dikelola.



  

Di dalam CSS terdapat banyak style.
Style adalah suatu definisi untuk font (huruf), color 
(warna), dan lain-lain. 

Selector  adalah nama yang anda berikan untuk 
setiap style berbeda yang dibuat.

Tempat penulisan CSS adalah bagian body atau 
head suatu dokumen HTML atau diletakkan di 
sebuah file terpisah. Perintah-perintah CSS di 
batasi oleh tag <style> dan </style>



  

Kenapa Harus Memakai CSS..?

1. Mendefinisikan tampilan halaman web yang dibuat 
dalam satu tempat khusus, lebih baik daripada menulis 
berulangulang dalam satu atau beberapa halaman web. 

2. Mudah mengubah tampilan halaman web bahkan 
setelah halaman itu selesai dibuat. Karena style di 
definisikan dalam satu tempat maka anda dapat 
mengubah tampilan sebuah situs dengan sekali kerja. 



  

3. Mendefinisikan ukuran huruf dan atribut-atribut serupa yang memiliki 
akurasi setingkat word processor – tidak terbatas hanya pada tujuh 
ukuran huruf yang didefinisikan di dalam HTML.

· Menempatkan content halaman web dalam ketelitian pixel.
· Me-redefinisi tag-tag HTML secara keseluruhan.

Misalnya, jika anda akan mengubah tag bold menjadi
merah menggunakan font khusus, dapat ditangani oleh
CSS.

4. Mendefinisikan style sesuai kebutuhan untuk link – misalnya
mengubah underline (garis-bawah) pada suatu link.

5. Mendefinisikan layer yang dapat diletakkan di atas elemen
lain (sering digunakan untuk membuat menu pop-up).



  

Struktur CSS

Ket:
●  Selector : mendefinisikan element yang akan diberi 
style, jika banyak dipisah koma.
● Property: mendefinisikan atribut style, jika banyak 
dipisahkan titik-koma (;)
● Value: nilai dari properti. Kesemuanya itu (property dan 
nilai ) disimpan dalam tanda kurung kurawal ({ })



  

Contoh

<html>
<head>
<style type="text/css">

b.headline {color:red; font-size:22px;
font-family:arial;
text-decoration:underline}

</style>
</head>
<body>
<b>ini tebal normal</b><br>
<b class="headline">ini tebal karena style css</b>
</body>
</html>



  

Preview dari Mozilla Firefox



  

Analisis

Pada contoh di atas b.headline adalah nama selector.
Terdapat tiga jenis (tipe) selector :
1. Selector-selector HTML

Digunakan untuk mendefinisikan style-style yang
berhubungan dengan tag-tag HTML (suatu cara    

menredefinisi tag)
2. Selector-selector Class

Digunakan untuk mendefinsikan style-style yang   dapat 
dipakai tanpa me-redefinisikan tag-tag HTML).

3. Selector-selector ID
Digunakan untuk mendefiniskan style-style yang
berhubungan dengan object-object melalui suatu ID       

unik (biasanya pada layer)



  

SPAN dan DIV

Dua tag yang sering dikombinasikan dengan selector class
adalah <SPAN> dan <DIV>. Tag <SPAN> adalah "inline-tag"
dalam HTML, berarti tidak ada pergantian baris (line break) yang
disisipkan sebelum atau setelah penulisannya. Tag <DIV>
adalah "block tag" dalam HTML, berarti pergantian baris secara
otomatis disisipkan untuk memberikan jarak antara block yang
dibuat dengan teks atau block lain sebelum dan sesudahnya
(seperti tag <P> atau <TABLE>).

Tag <DIV> sering digunakan untuk implementasi layer karena
layer merupakan block-block informasi terpisah. Tag <DIV>
merupakan pilihan yang tepat saat membuat layer pada
halaman web.



  

Element-element Dasar CSS
Font

Elemen font digunakan untuk mengatur tingkah-
laku huruf (font). Elemen ini mempunyai beberapa 
properti. Satu properti dapat mempunyai beberapa 
nilai.



  

Text
Properti-properti elemen font mengatur 

tampilan teks dalam dokumen web. Agar lebih 
menarik, CSS menyediakan elemen text 
dengan berbagai propertinya seperti alignment 
dan underline. Di bawah ini adalah daftar 
properti-properti tersebut :



  



  

Warna
Seperti telah diketahui, properti-properti daru elemen CSS 
di atas dapat mengganti semua format teks yang biasanya 
dilakukan di dalam HTML kecuali warna. Warna atau color 
bukan bagian dari elemen font dalam CSS – color memiliki 
pendifinisian sendiri.



  



  

Link
Link digunakan sebagai penghubung, sehingga anda dapat 

berpindah dari satu bagian ke bagian lain, dari satu 
halaman ke halaman lain bahkan dari satu situs ke situs
lainnya. 

CSS menyediakan elemen link yang dapat digunakan 
untuk mengatur lingkah laku link. Berikut ini adalah 
properti-properti yang dimiliki oleh elemen link :



  

List
CSS memungkinkan anda untuk meng-customize 

daftar atau list yang dibuat oleh HTML. Dengan 
adanya list maka halaman web menjadi lebih rapi, 
apalagi jika dipadukan dengan layout yang dapat 
dibentuk oleh CSS, halaman web menjadi semakin 
menarik.



  



  

Memadukan HTML dengan CSS

    Ada tiga (3) cara untuk memasukkan CSS ke 
dalam HTML yaitu:
1. Inline Styles
Menaruh CSS langsung pada elemen (tag) HTML
<p style="font-family: sans-serif; color: 
#3366CC;">Amazingly few discotheques provide 
jukeboxes.</p>



  

2. Embedded Styles
Menaruh CSS pada dokumen didalam tag <style>...</style> 
biasanya ditaruh didalam
tag <head>
<style type="text/css">
CSS Styles here
</style>
3. External Style Sheets
Menaruh CSS pada file lain kemudian me-link kan dengan 
dokumen:
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css" />
atau
<style>
@import url("styles.css");
</style>



  

Terima Kasih
Referensi:

→ http://www.cssmania.com

http://www.cssmania.com/

