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Minimnya multimedia interaktif dalam pembelajaran dasar fotografi bagi 
anggota baru HIMAFO menjadi latar belakang pada perancangan ini. Media interaktif 
adalah media yang memiliki unsur text, gambar, animasi dan audio (suara). Unsur-
unsur tersebut menjadikan media interaktif menjadi suatu media yang menarik bagi 
penggunanya. Selain itu multi media interaktif menjadi sarana Self Access Center 
oleh audien sesuai dengan informasi yang terkandung didalamnya dan dapat 
digunakan setiap saat dibutuhkan. Media interaktif tidak lepas dari aspek desain dan 
teknologi di dalam proses pembuatannya. Seperti halnya media komunikasi yang lain, 
keberhasilan media ini juga ditentukan pada keberhasilan penyampaian pesan yang 
dibawanya.  

Tujuan dari perancangan ini adalah untuk memecahkan masalah yang ada 
pada pelaksanaan DIKLATSAR fotografi di HIMAFO-UM, yaitu kurangnya media 
interaktif dasar fotografi bagi anggota baru HIMAFO-UM. Objek penelitian pada 
proses perancangan ini adalah HIMAFO-UM. Organisasi ini merupakan unit kegiatan 
mahasiswa di bidang fotografi. Anggota HIMAFO sebagian besar adalah mahasiswa  
Universitas Negeri Malang, dan mahasiswa non Universitas Negeri Malang.  

Proses perancangan ini menggunakan model prosedural dimana dalam 
prosesnya menggariskan langkah-langkah yang harus diikuti.  

Hasil perancangan ini adalah berupa multimedia interaktif yang diharapkan 
mampu memecahkan masalah minimnya media interaktif dasar fotografi. Adapun 
spesifikasinya adalah sebagai berikut: Sedang spesifikasi  produk media interaktif 
yang diharapkan adalah 1) Jenis produk adalah Media Interaktif tentang penjelasan 
dasar fotografi bagi anggota baru HIMAFO-UM; 2) Produk berupa media interaktif 
berbentuk CD (Compact Disc) yang dijalankan melalui seperangkat komputer multi 
media; 3) Dalam tampilan visualnya meliputi gambar-gambar ilustrasi dan text yang 
bersifat fungsional serta animasi 2D/3D singkat sebagai pendukung nilai estetik; 4) 
Audio berupa musik pengiring yang sesuai dengan tema; 5) Berisi teknik dasar 
fotografi yang meliputi sejarah fotografi, sejarah kamera, macam-macam kamera dan 
contoh kasus fotografi; 

Selanjutnya dengan adanya perancangan media interaktif ini diharapkan 
adanya proses perancangan serupa untuk menghasilkan karya yang lebih baik dan 
lebih lengkap dari karya yang ada. Bagi pihak HIMAFO sebaiknya lebih 
mempersiapkan format diklat dan materi sehingga dapat menambah minat calon 
peserta untuk mengikuti program DIKLATSAR fotografi.  


