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ABSTRAK 

 

Di era serba digital ini, media sosial menjadi suatu hal yang paling popular 

dan digunakan oleh banyak orang. Media sosial merupakan medium yang 

memungkinkan pengguna berkomunikasi jarak jauh maupun berinteraksi, berbagi,  

dan berkolaborasi dengan pengguna lain secara online. 

SMK Plus NU Sidoarjo merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan 

(SMK) di Kabupaten Sidoarjo yang bertujuan menjadikan siswa terampil dalam 

bidang kesehatan dan teknik informasi yang profesional, mandiri, kreatif, dinamis, 

inovatif, bertintegrasi tinggi, serta berakhlaqul karimah yang tanggap terhadap 

perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK) dan juga 

mempunyai kepekaan sosial yang memadai. Berdirinya jurusan animasi di SMK 

Plus NU Sidoarjo sebagai salah satu jurusan unggulan yang dapat menjadi 

kesempatan untuk siswa untuk meningkatkan keterampilan kemampuan dalam 

bidang industri kreatif.  

Dalam proses pembuatan konten visual pada media sosial intagram 

@animasismkplusnu dibutukan sebuah media yang menunjang informasi lebih 

lanjut seputar jurusan animasi SMK Plus NU Sidoarjo. Salah satunya yang itu 

booklet digital, pengunaan konten ini sangat efektif untuk memberikan informasi 

yang ingin disebarluaskandan diterima oleh khalayak dan tepat sasaran. Tujuan 

dibuatnya konten  ini sebagai upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang 

jurusan animasi SMK Plus NU Sidoarjo terutama siswa  sekolah menengah pertama 

(SMP) yang ingin melanjukan jenjanng Pendidikan selanjutnya.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era serba digital ini, media sosial menjadi suatu hal yang paling popular 

dan digunakan oleh banyak orang. Media sosial merupakan medium yang 

memungkinkan pengguna berkomunikasi jarak jauh maupun berinteraksi, berbagi,  

dan berkolaborasi dengan pengguna lain secara online, Beberapa contoh media 

sosial yang sedang berkembang saat ini yaitu Instagram, Facebook, Youtube, dan 

lain sebagainya. 

Tak hanya untuk memudahkan komunikasi, Menurut Marjorie Clayman 

pengertian media sosial adalah alat pemasaran baru yang memungkinkan untuk 

mengetahui pelanggan dan calon pelanggan dengan cara yang sebelumnya tidak 

mungkin. Media sosial menjadi tempat yang sangat potensial untuk memasarkan 

sesuatu. Bisnis online yang banyak berkembang sekarang ini banyak dipengaruhi 

oleh media sosial sebagai tempat promosi. (M.Prawiro, 2018) 

SMK Plus NU Sidoarjo merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan 

(SMK) di Kabupaten Sidoarjo yang bertujuan menjadikan siswa terampil dalam 

bidang kesehatan dan teknik informasi yang profesional, mandiri, kreatif, dinamis, 

inovatif, bertintegrasi tinggi, serta berakhlaqul karimah yang tanggap terhadap 

perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK) dan juga 

mempunyai kepekaan sosial yang memadai. Berdirinya jurusan animasi di SMK 

Plus NU Sidoarjo sebagai salah satu jurusan unggulan yang dapat menjadi 

kesempatan untuk siswa untuk meningkatkan keterampilan kemampuan dalam 

bidang industri kreatif.  

Dengan berdiri nya jurusan animasi, maka sekolah perlu untuk membuat 

sebuah media promosi tentang jurusan animasi agar seluruh informasi tersampaikan 

kepada masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam tentang jurusan animasi di 

SMK Plus NU Sidoarjo. Salah satu media promosi yang paling efektif dan banyak 

digunakan berbagai macam khalayak yaitu media sosial. Dengan menggabungkan 

desain berupa konten berisi infomasi dan visualisasi yang menarik agar lebih 
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mewakili karakter SMK Plus NU Sidoarjo harus melalui beberapa proses desain 

dan pengimplementasian ke platform media sosial agar terlaksana. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang 

didapat yaitu  bagaimana cara merancang konten sosial media untuk jurusan 

animasi SMK Plus NU Sidoarjo? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Supaya perancangan berjalan jelas dan terarah, terdapat beberapa batasan 

masalah dalam penjelasan Laporan Kerja Praktik ini, antara lain: 

1. Membuat booklet digital yang berisikan informasi yang difokuskan seputar 

jurusan animasi di SMK plus NU Sidoarjo sebagai media company profile. 

2. Menerapkan hasil rancangan ke media sosial milik jurusan animasi SMK Plus 

NU Sidoarjo. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari Laporan Kerja Praktik ini adalah merancang konten untuk akun 

sosial media jurusan animasi SMK Plus NU Sidoarjo sebagai media infomasi 

seputar jurusan animasi. 

 

1.5 Manfaat 

Dalam Laporan Kaerja Praktik ini diharapkan mampu memberi manfaat  

kepada banyak pihak diantaranya: 

1. Memberikan kontribusi kepada pihak SMK Plus NU Sidoarjo dalam bidang 

desain. 

2. Bagi penulis, menambah ilmu dan pengalaman dibidang desain dan industri 

kreatif serta meningkatkan wawasan untuk mempersiapkan diri baik secara 

teoritis maupun secara praktis. 
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1.6 Pelaksanaan 

1.6.1 Detail Perusahaan 

Berikut detail perusahaan yang dilaksanakan selama kerja praktik:  

Tempat   : SMK Plus NU Sidoarjo 

Alamat   : Jl. Monginsidi Kav. DPR Sidoklumpuk, Sidoarjo 

Telpon   : +62 31-8068547 

Contact Person  : Ilham Maulana | +62 857-3107-5994 

Email    : animasismkplusnu@gmail.com  

Website   : https://www.smkplusnu-sda.sch.id/  

 

1.6.2 Periode 

Waktu kerja praktik dilakukakan di SMK Plus NU Sidoarjo telah ditentukan 

selama, 

Periode KP   : 14 Februari 2022 s.d 15 Maret 2021 

Hari Kerja   : Senin s/d Jumat  

Jam Kerja   : 07:00 - 15:00 WIB 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Laporan kerja praktik disajikan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab 

terdiri dari beberapa sub bab yang berisikan pembahasan laporan secara detail. 

Berikut penjelasan isi dari masing-masing bab yang dapat diuraikan: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, Batasan 

masalah, tujuan, manfaat, pelaksanaan (kerja praktik), dan sistematika penulisan 

Laporan Kerja Praktik. 

 

BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Membahas tentang profil instansi yang berisikan tentang gambaran umum, logo, 

visi dan misi, tugas dan fungsi dan struktur organisasi dari instansi SMK Plus NU 

Sidoarjo. 
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BAB III LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini membahas tentang berbagai teori yang relevan dan cocok dengan 

judul Laporan Kerja Praktik ini guna menunjang penulisan Laporan Kerja Praktik. 

 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab ini membahas secara detail tentang pekerjaan yang telah dilaksanakan di SMK 

Plus NU Sidoarjo, yang diangkat dalam Laporan Kerja Praktik ini. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran terkait pembahasan pada Laporan 

Kerja Praktik. Kesimpulan berisi ringkasan keseluruhan hasil dalam Laporan.  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

2.1 Sejarah dan Perkembangan SMK Plus NU Sidoarjo 

SMK Plus NU Sidoarjo awal mula didirikan tahun 2010 silam, sekolah ini 

masih bernama SMK Kesehatan Nusantara. Dikarenakan pihak Yayasan dari 

Surabaya ingin mendirikan sekolah kesehatan. Bergantinya nama menjadi SMK 

Plus NU Sidoarjo karena lembaga sekolah berkepemilikan Nahdlatul Ulama dan 

agar dappat membuka jurusan lain. 

Dalam perjalananya pada oktober 2010, selain memiliki jurasan 

keperawatan dan farmasi, dibukanya jurusan baru yaitu jurusan desain komunikasi 

visual. Kini SMK Plus NU Sidoarjo memiliki enam jurusan yang berakreditasi A. 

Yakni jurusan Farmasi, Keperawatan, Desain Komunikasi Visual (DKV), 

Akuntansi, Animasi, dan Perbankan Syariah. 

 

2.2 Visi dan  Misi SMK Plus NU Sidoarjo 

2.2.1 Visi SMK Plus NU Sidoarjo 

Unggul dalam mutu, berpedoman al-qur’an serta ber-akhlaqul karimah. 

2.2.2 Misi SMK Plus NU Sidoarjo 

1. Menggali dan mengembangkan Potensi Intelegensi dan Religi untuk mencetak 

generasi muslim yang ber”WATAK”, yang Unggul dalam menemukan, 

mengembangkan, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

dijiwai oleh Akhlaq yang Qur’ani. 

2. Menanankan serta menumbuh kembangkan kepribadian Rosululloh SAW 

sebagai proses pembentukan cendekiawan Muslim yang SHIDDIQ, 

ISTIQOMAH, FATHONAH, AMANAH, TABLIGH (SIFAT). 

3. Memadukan antara filosofi Islam dengan Ilmu pengetahuan dan teknologi 

modern untuk daya nalar berfikir kritis, kreatif dan inovatif dalam rangka 

menjawab tantangan jaman. 

4. Membangun kemakmuran ummat dengan kemampuan penguasaan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi yang dijiwai Al-Qur’an. 
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5. Membumikan Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathoniyyah dan Ukhuwah 

Basyariyyah dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

 

2.3 Logo Instansi 

 

Gambar 2. 1 Logo SMK Plus NU Sidoarjo 

(Sumber: Website SMK Plus NU Sidoarjo) 

 

 

Gambar 2. 2 Logo Jurusan Animasi SMK Plus NU Sidoarjo 

(Sumber: Milik Jurusan Animasi SMK Plus NU Sidoarjo) 

 

2.4 Alamat dan Kontak Instansi 

Nama Instansi  : SMK Plus Nahdlatul Ulama Sidoarjo 

Alamat   : Jl. Monginsidi Kav.DPR Perum Bluru Permai, Sidoarjo 

Nomor Telepon : 031-8068547 

Email   : smkplusnu.sda@gmail.com 

Situs   : smkplusnu-sda.sch.id 
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2.5 Lokasi Kerja 

 

 

Gambar 2. 3 Gedung SMK Plus NU Sidoarjo 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

 

Gambar 2. 4 Signage SMK Plus NU Sidoarjo 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

 

Gambar 2. 5 Studio Animasi SMK Plus NU Sidoarjo 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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2.6 Fokus Bidang Kerja 

Disini penulis ditugaskan pada bagian dari staff di studio jurusan animasi 

SMK Plus NU Sidoarjo yang memiliki tugas untuk mendesain kebutuhan sosial 

media jurusan animasi SMK Plus NU Sidoarjo. 

 

2.7 Struktur Organisasi SMK Plus NU Sidoarjo 

 

 

Gambar 2. 6 Struktur Organisasi SMK Plus NU Sidoarjo 

(Sumber: SMK Plus NU Sidoarjo, Mei 2022) 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Media Sosial 

Brogran (2010) mendefinisikan sosial media sebagai suatu alat baru untuk 

berkomunikasi dan berkolaborasi serta memungkinkan adanya banyak jenis 

interaksi yang sebelumnya tidak tersedia secara umum di masyarakat. 

Sosial media didefinisikan oleh Mayfield (2008) sebagai media bagi 

penggunanya untuk dapat berpartisipasi di dalamnya, membuat dan membagikan 

pesan. Blog, jejaring sosial, wiki/ensiklopedia online, forum online termasuk dalam 

sosial media di dunia maya. 

Sedangkan Kotler & Keller (2012) mendefinisikan sosial media sebagai 

saran untuk konsumen agar bisa menyampaikan informasi baik berupa teks, 

gambar, audio, maupun video dengan perusahaan dan sebaliknya. 

Dari ketiga definisi sosial media di atas, dapat disimpulkan secara umum 

sosial media dapat diartikan sebagai tempat atau wadah untuk menyampaikan dan 

menerima informasi, dimana penggunanya dapat melakukan interaksi dan 

berpartisipasi di dalam sosial media. Pengguna sosial media yang dapat berinteraksi 

tersebut bisa merupakan konsumen maupun perusahaan. (Santoso, 2017) 

 

3.2 Instagram  

Instagram adalah salah satu platform media sosial yang memiliki layanan 

sebagai media berbagi foto dan video dalam sebuah jejaring sosial, memungkinkan 

pengguna untuk mengambil foto dan video, dan menambahkan filter untuk 

menambah kesan menarik pada foto. 

Secara istilah Instagram diambil dari kata “Insta” yang berasal dari kata 

“Instan”. Nama ini diambil dari kamera polaroid di mana merupakan kamera instan 

yang langsung jadi seketika. Sedangkan kata “gram” diambil dari kata “Telegram” 

yang mampu mengirim informasi secara cepat. Dalam hal ini, kata kata yang dibuat 

sesuai dengan tujuan Instagram yang mampu mengirim foto dan video dalam 
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jaringan internet secara instan dan cepat. Selain disebut Instagram, orang masa kini 

lebih suka menyebutnya IG atau Insta. 

 

3.3 Konten 

Dalam bahasa Inggris content yang memiliki arti konten mempunyai banyak 

makna. Namun dalam konteks konten yang sering diucapkan terkait sosial media 

memiliki arti jelas merupakan sesuatu yang dapat diungkapkan melalui beberapa 

media, seperti tulisan, gambar, video ataupun yang lainnya. (Adam Muiz, 2021) 

Dalam KBBI Konten yang termasuk kata benda mempunyai definisi sebagai 

informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Sementara itu 

pengertian konten secara umum adalah informasi yang dapat disebarluaskan 

melalui berbagai media seperti tulisan, gambar, suara, video dan lainnya. 

 

3.4 Desain Grafis 

Menurut Landa (2010), desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual 

yang dapat digunakan sebagai penyampai pesan atau informasi yang ditujukan 

untuk audiens. Bentuk komunikasi visual tersebut adalah gabungan dari beberapa 

elemen visual yang menciptakan representasi ide yang kreatif. 

 

3.4.1 Elemen Desain 

a. Titik 

Titik merupakan awal dari berbagai wujud. Titik adalah suatu unsur visual 

yang wujudnya relatif kecil. Pada umumnya titik bentuknya bundar sederhana tanpa 

arah tetapi bisa saja bentuknya lain asalkan itu hasil dari sentuhan suatu alat. 

 

b. Garis 

Garis merupakan perpanjangan dari kumpulan titik-titik yang membuat 

suatu batasan bidang. Penekanan atau ukuran garis tersebut memberikan suatu nilai 

kualitas. Kualitas garis ditentukan oleh tiga hal, yaitu orang yang membuatnya, alat 

yang digunakan, serta bidang dasar tempat garis digoreskan. 
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Jenis-jenis garis dengan berbagai macam bentuk seperti garis putus-putus, 

garis dengan ketebalan berbeda, garis tidak jelas dan berbulu, garis sederhana bersih 

dan tegas (garis lurus). 

Karakter garis terdiri dari 2 macam yaitu, garis lengkung memiliki ciri-ciri 

karakter seperti lembut, mengalir, fleksibel, harmonis, kalem, feminim, tetapi terasa 

malas, kabur, tak bertujuan kemudian garis lurus memiliki ciri-ciri karakter seperti 

kaku, tegas, kuat, kokoh, tegar, tidak kenal kompromi. 

 

c. Bidang 

Bidang merupakan unsur visual yang berdimensi pajang dan lebar. 

Berdasarkan bentuknya bidang dikelompokkan menjadi dua, yaitu bidang 

geometri/beraturan (relatif mudah diukur keluasannya) dan bidang non-geometri 

(relatif sukar diukur keluasannya). Bidang tersebut mempunyai kedudukan, arah 

dan dibatasi oleh garis. 

 

d. Ruang 

Ruang dapat dihadirkan dengan adanya bidang ruang lebih mengarah pada 

perwujudan tiga dimensi sehingga ruang dapat dibagi menjadi dua, yaitu ruang 

nyata dan ruang semu. 

 

e. Warna 

Warna sebagai unsur visual yang berkaitan dengan bahan yang mendukung 

keberadaannya ditentukan oleh jenis pigmennya. Warna merupakan pelengkap 

gambar serta mewakili suasana kejiawaan pelukisnya dalam berkomunikasi. Warna 

juga dapat merangsang munculnya rasa haru, sedih, gembira, dan semangat dan 

lainnya sebagainya. (Suyanto, 2004) 

 

f. Tekstur 

Tekstur adalah nilai raba dari suatu permukaan. Tektur dapat berpengaruh 

terhadap kejelasan titik, kualitas garis, keluasan bidang dan ruang, serta intensitas 

warna. 
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3.4.2 Prinsip Desain 

a. Irama (ritme/ keselarasan)  

Irama merupakan gerak perulangan atau gerak aliran yang runtut, terus 

menerus, dan teratur. Prinsip irama sesungguhnya merupakan hukum hubungan 

pengulangan unsur rupa, bentuk, ukuran, arah. 

 

b. Kesatuan ( unity ) 

Kesatuan merupakan adanya hubungan antar unsur-unsur rupa yang disusun 

dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Hubungan tersebut adalah hubungan kesamaan, 

hubungan kemiripan, hubungan keselarasan dan hubungan kedekatan. 

 

c. Keseimbangan (balance) 

dalam desain, perlunya memperhatikan masing-masing komposisinya. 

Untuk itu, perlu adanya prinsip keseimbangan. Dengan menerapkan prinsip 

keseimbangan, desain yang kita buat akan memiliki estetika yang baik dan lebih 

komunikatif. Ada dua pendekatan dalam prinsip keseimbangan desain grafis, yaitu 

keseimbangan simetris, asimetris, sederajat dan radial. 

 

d. Proporsi (proportion) 

Proporsi disebut juga perbandingan antara ukuran. Tujuan pokok untuk 

melatih ketajaman rasa, agar selanjutnya dengan mudah kita dapat mengatakan 

apakah obyek/ benda dihadapi sudah serasi atau belum. 

 

e. Dominasi (domination) 

Dominasi berasal dari kata dominance yang berarti keunggulan. Dominasi 

disebut juga Center of Interest, Focal Point atau dapat juga dikatakan Eye Catcher. 

Tujuan dari dominasi yaitu untuk menarik perhatian, menghilangkan kebosanan 

dan untuk memecahkan keberaturan. (Kusrianto, 2007) 
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3.5 Layout 

Menurut Gavin Amborse & Paul Haris, layout adalah penyusunan dari 

elemen-elemen desain yang berhubungan kedalam sebuah bidang sehingga 

membentuk susunan artistik. Hal ini bisa juga disebut manajemen bentuk dan ruang. 

Tujuan utama layout adalah menampilkan elemen gambar dan teks agar menjadi 

komunikatif dalam sebuah cara yang dapat memudahkan pembaca menerima 

informasi yang disajikan. 

 

3.6 Tipografi 

Menurut Frank Jefkins, tipografi adalah seni memilih jenis huruf dari 

ratusan jumlah rancangan atau desain huruf yang tersedia, menggabungkannya 

dengan jenis huruf yang berbeda, menggabungkan sejumlah kata yang sesuai 

dengan ruang yang tersedia, dan menandai naskah untuk proses typesetting, 

menggunakan ketebalan dan ukuran huruf yang berbeda. Tipografi yang baik 

mengarah kepada keterbacaan, kemenarikan, desain huruf tertentu yang 

menciptakan gaya atau karakter atau menjadi sebuah karakteristik subjek yang 

diiklankan. 

Menurut Daton Sihombing dalam buku Tipografi dalam Desain Grafis, 

tipografi bukan lagi merupakan pelengkap suatu statement visual, tetapi sudah 

menjadi sajian utama komunikasi grafis yang berbentuk buku, katalog, atau brosur. 

Baik sebagai pelengkap suatu bentuk komunikasi visual, maupun sebagai unsur 

utama, huruf memainkan peranan sangat penting dalam keberhasilan suatu bentuk 

komunikasi grafis. 

Menurut Surianto Rustan, tipografi terkait dengan pilihan jenis huruf, 

ukuran huruf, jarak huruf, jarak kata, leading, dan lebar paragraf. Hal ini yang harus 

dipertimbangkan sebelum menata materi, baik teks maupun gambar. 

 

3.7 Content Marketing 

Menurut Pulizzi (2009), content marketing adalah teknik pemasaran untuk 

menciptakan dan mendistribusikan konten yang relevan dan berharga untuk 

menarik, memperoleh, dan melibatkan target audience yang jelas dan dipahami 

dengan tujuan mendorong tindakan pelanggan yang menguntungkan. 
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dapat disimpulkan bahwa content marketing adalah sesuatu yang diciptakan 

atau dibagikan dalam bentuk long-form, short-form dan juga percakapan lainnya 

yang memiliki nilai dan relevan untuk menarik pelanggan dan mendorong 

pelangggan untuk bertindak tanpa menjual secara terus menerus. 

 

3.8 Social Media Marketing 

Social media merupakan media sosial melalui internet dan social media 

memberi para pemasar peluang yang luar biasa untuk menjangkau konsumen di  

komunitas sosial mereka dan membangun hubungan lebih pribadi dengan mereka  

(Kelly., Kerr., & Drennan, 2010). Menurut Nam et al. (2011), media sosial 

digunakan untuk membangun brand oleh para pemasar. media sosial telah 

mengubah cara konten merek dibuat, didistribusikan dan dikonsumsi, mentransfer  

kekuatan untuk membentuk citra merek dari pemasar ke koneksi dan konten online 

konsumen (Tsai & Men, 2013).  

Menurut Gunelius (2011), social media marketing adalah segala bentuk 

pemasaran langsung atau tidak langsung yang digunakan untuk membangun 

kesadaran, pengenalan, pengingatan kembali, dan pengambilan aksi terhadap 

sebuah brand, bisnis, produk, orang, atau hal lainnya yang dikemas menggunakan 

alat-alat di social web (Petra, 2013). 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 Penjelasan Pekerjaan 

Pada tahap awal pengerjaan desain konten untuk diterapkan kedalam media 

sosial Instagram, penulis diberi pengarahan singkat mengenai pekerjaan yang harus 

dilakukan selama kerja praktik. Kemudian penulis diberikan materi oleh penyelia 

dan penulis mulai membuat konsep, penulis lanjut pada proses implementasi media 

yang akan digunakan dalam bentuk booklet digital ke media sosial Instagram.  

 

4.2 Penentuan Konsep 

Hal paling utama dalam membuat perancangan desain sebagai acuan 

pembuatan sebuah desain adalah membuat konsep. Dalam pembuatan booklet 

digital untuk instagarm jurusan animasi SMK Plus NU Sidaorjo konsep 

perancangan dibentuk melalui ,ateri yang telah diberikan dari penyelia, sehingga 

konsep yang diangkat dalam pembuatan ini yaitu media company profile. 

Konsep yang dibuat berkaitan dengan sejarah berdirinya beserta informasi 

lengkap lainnya seputar jurusan animasi SMK Plus NU Sidoarjo. Warna yang sudah 

ditetapkan seperti hijauh agar mencerminkan SMK Plus NU Sidoarjo. 

 

4.3 Pengumpulan Referensi 

Pada tahap pengumpulan referensi ini, kegiatan yang dilakukan adalah 

menccari beberapa jenis desain, ornament yang sesuai dengan karakter SMK Plus 

NU Sidoarjo serta sesuai tema yang ditentukan. Adanya tahap ini bertujuan sebagai 

acuan dalam mengerjakan sebuah desain. Hasil referensi yang telah diperoleh perlu 

dikembangkan lagi supaya hasil desain sesuai dengan apa yang diminta penyelia. 
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Gambar 4. 1 Referensi Booklet Digital 

(Sumber: https://pubhtml5.com/zazk/qute/basic) 

  

4.4 Penentuan Software 

Setelah mendapatkan arahan dan konsep yang sesuai, penulis memasuki 

tahap desain. Software yang digunakan oleh penulis adalah Adobe Photoshop CC 

untuk melakukan layout, pemotongan gambar, dan penambahan aset seperti logo 

dan sebagainya, 

 

4.4.1 Adobe Photoshop 

Melansir situs resminya, Adobe Photoshop (PS) adalah software yang dapat 

digunakan untuk menyunting dan mengubah komposisi foto, hingga desain grafis. 

Aplikasi khusus perangkat komputer ini memang sudah lama ada dan bahkan 

menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan sejak tahun 1990. 

Fitur-fitur Photoshop juga sangat komprehensif dan dapat menerima model 

warna yang berbeda seperti RGB, CMYK, Lab Color, Grayscale, Bitmap dan 

Duotone. Dalam format file, Photoshop dapat membuka dan menyimpan gambar 

dalam format jpg, jpeg, PNG, gif dan format rester lainnya. Akan tetapi software 

ini juga mendukung format file khusus dan mampu mengidentifikasi perangkat 

lunak yang digunakan. 
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4.5 Proses Desain 

Setelah konsep tersusun dan telah mengumpulkan referensi, tahap selanjutnya yang 

dilakukan yaitu perancangan karya dengan menggunakan software Adobe 

Photoshop CC. 

 

4.5.1 Membuat Lembar Kerja Desain 

Pertama untuk memulai proses desain adalah membuat lembar kerja baru 

pada Adobe Photoshop dengan ukuran booklet digital yang telah ditentukan yaitu 

17,5 x 25 cm per halaman. Karena dibuat dengan konsep 2 halaman tampak 

tersambung pada saat dibuka maka lembar kerja dibuat menjadi 35 x 35 cm. 

 

 

Gambar 4. 2 Lembar Kerja di Adobe Photoshop 

(Sumber: Hasil Olahan Penulis) 

 

4.5.2 Memasukan Unsur Desain 

Selanjutnya memasukan unsur desain berupa objek seperti foto yang 

dimiliki oleh SMK Plus NU Sidoarjo, logo yang wajib ditampilkan pada 

perancangan desain, membuat ornament-ornamen visual, dan hasil karya jurusan 

animasi SMK Plus NU Sidoarjo. Pada bagian headline menggunakan font Poppins 

dan Bebas Neue yang merupakan jenis font sans serif dibeberapa bagian halaman. 

Kemudian body text menggunakan font Helvetica jenis sans serif diseluruh halaman 

yang diperlukan body text.  
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Gambar 4. 3 Memasukan Unsur Desain 

(Sumber: Hasil Olahan Penulis) 

 

4.5.3 Menyusun Layout 

Setelah semua objek yang diperlukan telah dimasukan. Saatnya tahap 

penataan atau dapat disebut dengan layouting agar tiap objek tersusun rapi, 

komunikatif, dan artistic. Layouting dilakukan bertujuan untuk memberikan 

tampilan yang menunjang dalam penyampaian informasi yang akan disampaikan. 

 

 

Gambar 4. 4 Penataan Objek 

(Sumber: Hasil Olahan Penulis) 
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4.5.4 Menentukan Tipografi 

Proses berikutnya adalah menentukan tipografi, dalam proses ini hal yang 

harus diperhatikan antara lain jenis huruf, spasi huruf, dan ukuran huruf. Penulis 

memilih jenis font sans serif. Pada bagian headline menggunakan font Poppins 

Semi Bold dan menggunakan ukuran 42pt. kemudian body text menggunakan font 

Helvetica dengan ukuran 12pt agar mudah keterbacaan visual. 

 

 

Gambar 4. 5 Menentukan Tipografi 

(Sumber: Hasil Olahan Penulis) 

4.5.5 Final Desain 

Pada tahap ini, hasil karya diajukan kepada penyelia untuk ditinjau kembali 

apakah sesuai dengan konsep dan pengarahan yang diberikan serta hasil desain 

tersebut apakah sudah layak untuk disajikan ke dalam akun Instagram milik jurusan 

animasi SMK Plus NU Sidoarjo. 

 

4.6 Hasil Karya 

Berikut ini adalah hasil karya yang telah dirancang oleh penulis dan 

disetujui oleh penyelia dan siap untuk dipublikasikan ke akun Instagram milik 

jurusan animasi SMK Plus NU Sidoarjo. 
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Gambar 4. 6 Cover Depan dan Belakang 

(Sumber: Hasil Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 4. 7 Halaman Pertama dan Kedua 

(Sumber: Hasil Olahan Penulis) 
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Gambar 4. 8 Halaman Ketiga dan Keempat 

(Sumber: Hasil Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 4. 9 Halaman Kelima dan Keenam 

(Sumber: Hasil Olahan Penulis) 
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Gambar 4. 10 Halaman Ketujuh dan Kedelapan 

(Sumber: Hasil Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 4. 11 Halaman Kesembilan dan Kesepuluh 

(Sumber: Hasil Olahan Penulis) 
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Gambar 4. 12 Halaman Kesebelas dan Keduabelas 

(Sumber: Hasil Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 4. 13 Halaman Ketigabelas dan Keempatbelas 

(Sumber: Hasil Olahan Penulis) 
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4.7 Implementasi Karya 

Berikut merupakan implementasi hasil rancangan konten booklet digital 

dari penulis kedalam media sosial instagram jurusan animasi SMK Plus NU 

Sidoarjo. Isi dari booklet digital terdiri dari sampul halaman, visi misi sekolah, 

sambutan dari kepala sekolah, pengenalan jurusan animasi, launhing jurusan 

animasi, materi apa yang dipelajari di jurusan animasi, prospek kerja, event, mitra 

kerja, fasilitas, profil pengajar jurusan animasi. 

 

 

Gambar 4. 14 Booklet Digital Diakses Menggunakan Komputer 

(Sumber: Hasil Olahan Penulis) 
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Gambar 4. 15 Booklet Digital Diakses Menggunakan Ponsel 

(Sumber: Hasil Olahan Penulis) 

 

 

Gambar 4. 16 Link Booklet Digital Di Instagram 

(Sumber: Instagram @animasismkplusnu) 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengalaman selama melaksanakan kegiatan Kerja Praktik 

dalam kurun waktu satu bulan di SMK Plus NU Sidoarjo studio jurusan animasi, 

maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:  

1. Memberikan pengetahuan tentang banyaknya generasi anak muda di 

Indonesia yang memiliki kesempatan banyak dalam belajar hal baru salah 

satunya dibidang industry kreatif seperti animasi. 

2. Menambah ilmu dan wawasan tentang dunia layout dan desain. 

3. Mengetahui cara membuat sebuah perancangan konten di media sosial. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan dari hasil kerja praktik di SMK Plus 

NU Sidoarjo studio jurusan animasi, antara lain: 

5.2.1 Bagi Instansi 

Terus mengembangkan sekolah menjadi lebih baik terutama pada bagian 

media promosi digital. Selalu mempperbaharui informasi terbaru disekolah agar 

masyarakat penguna media digital dapat melihat dan meningkatkan engagement 

unggahan pada akun media sosial. 

5.2.2 Bagi Mahasiswa 

Menjaga nama baik universitas dengan menunjukkan attitude yang baik, 

sopan dan mematuhi peraturan di instansi. Lebih aktif, memiliki inisiatif, dan 

bekerja sama dengan baik dengan seluruh pegawai instansi.   
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