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STANDAR KOMPETENSI 

Mengekspresikan diri melalui karya seni kriya/terapan 

KOMPETENSI  DASAR 

Membuat karya seni terapan dengan memanfaatkan 
teknik dan corak di wilayah Nusantara 

Mendesain poster sesuai tema
Menentukan alat dan bahan untuk  berkarya

Membuat karya poster sesuai kaidah –kaidah seni rupa

INDIKATOR



definisi

gambar besar
yang memberi 
tekanan
pada satu atau dua 
ide pokok,sehingga 
dapat dimengerti
dengan melihatnya
sepintas lalu



iklan sederhana dan jelas,dirancang 
untuk mempromosikan suatu hasil,pelayanan,gagasan 
umumnya berbentuk kertas lebar  tercetak,dipasang

ditempat yang mudah terlihat

definisi



PERKEMBANGAN SENI POSTER ;

Pada tahun 1890 disain poster dibuat 
oleh Toulouse Lautrec pelukis dari
Perancis. 

Di Indonesia poster perjuangan 
dikerjakan oleh seniman seperti 
Sujoyono, Affandi, Hendra Gunawan 
pada tahun  1942



contoh karya poster



contoh karya poster



contoh karya poster



UNSUR  POSTER

1. Gambar /Ilustrasi

2.Lettering /Tulisan



LANGKAH - LANGKAH 

MENGAMBAR POSTER

• Menerjemahkan tema menjadi gambar 

dan slogan

• Menyusun lay out / sketsa poster dengan 

menempatkan gambar yang dominan dan 

slogan dengan model huruf yang cocok 

dan mudah dibaca

• Penyelesaian / finishing dengan warna 

yang kontras



Contoh membuat sebuah disain poster :

Tema : Penghematan BBM

1.Menentukan gambar/ilustrasi poster

misalnya :

gambar mobil

2.Membuat tulisan/slogan misalnya:

tinggalkan mobilmu jalan kaki saja 

hemat bbm

3.Membuat layout misalnya:

Tulisan diatas rata kanan, gambar mobil

di bawah sebelah kiri



tinggalkan mobilmu

jalan kaki saja

hemat bbm









TUGAS



Tugas 1 :

Buatlah gambar poster dengan tema,pilih
salah satu: 1. Anti Narkoba

2. Anti Kekerasan
3. Anti Korupsi
4. Anti Merokok

Tehnik     : Cat Poster, Oil Pastel

Penilaian  : Kesesuaian dengan tema
Letering,Ilustrasi
Komposisi



Tugas 2 :

Buatlah disain poster dengan tema,pilih
salah satu: 1. Anti Narkoba

2. Anti Kekerasan
3. Anti Korupsi
4. Anti Merokok

Tehnik     : Menggunakan aplikasi Corel Draw,
atau Photoshop

Penilaian  : Kesesuaian dengan tema
Letering,Ilustrasi
Komposisi
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