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PERMASALAHAN   DALAM  DESAIN

Pada MK. Penelitian Desain, mahasiswa meneliti berbagai 
permasalahan yang ada di sekitar maupun produk komunikasi 
visual yang teraplikasikan ke dalam berbagai media. Tema dan 
rumusan penelitian pada laporan yang disusun akan 
mengarahkan mahasiswa pada dua kemungkinan Tugas Akhir, 
yaitu Tugas Akhir berorientasi Karya Desain atau Tugas Akhir 
berorientasi Skripsi (S1).

Khusus Desain Grafis (D3) hanya mengarah pada Tugas Akhir (TA)



Tema Penelitian Untuk Orientasi : Tugas Akhir/Karya Desain

Tema dari penelitian untuk orientasi karya tugas akhir/karya dapat berkaitan dengan 
berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Contoh:

■ Ilmu Pengetahuan

■ Sosial  Budaya

■ Sejarah

■ Politik 

■ Bisnis, Industri & Ekonomi

■ Pariwisata (Alam, Kota, Kuliner, Belanja)

■ Keamanan

■ Olahraga

■ Gaya Hidup

■ Psikologi & Kesehatan

■ Komunitas, Grup, Kelompok Masyarakat

■ Transportasi 

■ Agama & Kepercayaan

■ dan sebagainya

Hal-hal yang dapat diteliti dari contoh di atas adalah profil, pengetahuan, permasalahan 
yang terjadi, penggunaan, sosialisasi, dampak, dan sebagainya.



Tema Penelitian Untuk Orientasi : Skripsi (Khusus S1)
Tema penelitian harus memiliki relevansi dengan bidang Desain Komunikasi Visual/ 
Desain Grafis atau fenomena budaya visual yang terjadi di masyarakat. 

Mahasiswa peserta dapat meneliti mengenai obyek desain (logo, poster, simbol, 
kemasan, film/audio visual, iklan, obyek visual vernakular dan sebagainya) dengan 
segala permasalahan dan fenomenanya yang terjadi di masyarakat. 

Dalam penelitian, mahasiswa dapat menggunakan beberapa teori/keilmuan sebagai 
“pisau bedah” seperti analisis visual, semiotika, bahasa rupa, analisa wacana, studi 
komparasi, semantik diferensial, dan sebagainya.



SUDAH   PUNYA

IDE??



TUGAS #1

■ Silahkan tentukan 5 tema/objek penelitian yang ingin Anda teliti. 

■ Kemudian cari permasalahannya, alasan kenapa memilih tema/objek tersebut, dan
analisis 5W1H. 

■ Tambahkan gambar/foto untuk setiap objek penelitian (minimal 1 foto). 

Diketik rapih dalam format A4, huruf Times New Roman, size 12pt, spasi 1,5 
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TERIMA  KASIH


