
MENDESAIN
MEDIA 
GRAFIS



Garis Besar Tujuan



Kenali dahulu media grafis yang
ingin dibuat.
Tentukanlah masalah lebih  
spesifik sehingga membantu  
audiens dalam membaca
Media grafis tersebut.

Menentukan permasalahan1



Mengumpulkan Data



Mencari data1

• Data sendiri

• Literatur

• Internet



Menyaring data

2



Memvisualisasikan Data
bagaimana menyajikan data secara visual



Menginformasikan1

Buat statistik numerik  
menonjol dengan teks  
besar dan berani dan  
berwarna

Buat perhatian ekstra  
dengan memasangkan ikon  
dengan teks

Sorot dengan bagan atau  
pictograph



Perbandingan2

Membandingkan keseluruhan

Membandingkan dari waktu ke waktu

Membandingkan dari keseluruhan kategori

Membandingkan nilai masing-masing



Perubahan3

menampilkan data spasial.

perubahan yang terus berlanjut
sepanjang waktu.

data yang berubah selama ruang dan waktu.

menunjukkan kejadian diskrit pada  
waktunya.



Terorganisir4

menunjukkan kelompok yang terorganisir (seperti yang
terlihat di diagram Venn dan peta pikiran).

menunjukkan peringkat atau urutan bila  
Anda ingin memberikan informasi  
tambahan tentang setiap elemen.

atau gunakan grafik lainnya

menunjukkan peringkat atau urutan saat  
Anda ingin pembaca dapat mencari nilaiyang  

spesifik.
menunjukkan order dalam suatu proses



Berhubungan5

menampilkan dua variabel untuk satu set data. membandingkan beberapa kumpulandata terkait.



Eksplorasi6

Tidak ada poin tertentu untuk bereksplorasi - gaya  
visualisasi benar-benar akan bergantung pada  

spesifikasi data yang dimiliki.
Anda harus memiliki semua yang dibutuhkan untuk  

memilih grafik yang sesuai untuk setiap rangkaian data  
yang ingin divisualisasikan.

Pikirkan saja informasi apa yang ingin ditekankan, dan
pilihlah bagan yang sesuai dengan itu.



Tata Letak Elemen



Buat arus informasi alami1

Mulailah dengan memberi tahu pembaca apa  
yang akan mereka dapatkan dari infografik  

(masalah utama).
Dilanjutkan dengan grafik yang membahas  
"pertanyaan pendukung", dan kemudian  

mengemudikan semuanya ke rumah dengan
grafik yang membahas “pertanyaan  

menyelidik".

Piramida pertanyaan untuk memandu tata letak dan arus
informasi Anda.



Gunakan tata letak grid untuk menambahkan  
struktur dan keseimbangan infografis

Peletakan elemen secara simetris merupakan taktik untuk
mempermudah dalam pembuatan infografis.

2



Tata letak 1 kolom  
(tunggal) untuk konten  
dengan aliran linier  
terpusat



Konten perbandingan



Tata letak dengan banyak  
kolom untuk informasi  
yang sama penting



Apapun tata letak yang digunakan, atur jarak elemen secara  
berkala sehingga menciptakan struktur dan keseimbangan  

yang baik.

“



Menggunakan templet

carilah template infografis siap pakai yang dapat dipersonalisasi
agar sesuai dengan data yang dimiliki.

Pilih template infografis berdasarkan strukturnya,  
lalu mainkan dengan gaya.

3

Jika membuat tata letak“dari awal terlalu menakutkan,



Pikirkan berapa banyak data yang  

akan divisualkan (untuk  

menentukan jumlah kolom yang  

baik dalam tata letak infografis).  

Gunakan template infografis  

sesuai dengan banyaknya data  
yang dimiliki



Menambahkan Gaya



Font1

Buat sesederhana mungkin



Gunakan pengulangan,  
konsistensi, dan keselarasan  
dalam infografis

2

Tambahkan beberapa elemen  

grafis untuk memberi  
komposisi yang seirama dan  

visual yang menarik.



Cara mudah untuk  

membuat komposisi yang  
menarik adalah  

mengulangi bentuk dasar  

untuk memperkuat  
informasi yang diberikan



Atau gunakan
bentuk dasar

untuk  
menekankan  

header dan 

daftar elemen



tambahkan ikon untuk memperkuat konsep penting dalam teks



Pastikan elemen  
grafis yang  
ditambahkan  
simetris.  

elemen yang  
berulang dan  
selaras
menciptakan ritme  

visual, yang bisa  
membuat  
komposisi terlihat

baik



Buat margin di sekitar tepi infografis

menggunakan ruang negatif (white space)3



Beri spasi antara unsur-unsur yang tidak terkait satu sama lain



Whitespace juga digunakan untuk membagi warna



Warna4

Warna adalah alat  

komunikasi yang

hebat,

Menyoroti informasi penting



Mengelompokkan elemen terkait



Mengimbangi  
dengan warna dan  
menyatukan  
komposisi

Referensi: venngage.com



Roda warna adalah semua hal tentang mencampurkan warna. Color Wheel (Roda Warna) ini
terdiri dari tiga warna dasar, yaitu merah, biru, dan kuning yang biasa disebut sebagai warna
Primer.
Pencampuran dari dua warna dasar ini melahirkan warna baru berupa warna sekunder. 
Selanjutnya warna primer yang dicampur dengan warna sekunder akan menghasilkan warna
tersier.

COLOR WHEEL
(RODA WARNA)



Terima Kasih


