
BAB V 

SCANNING GAMBAR/ILUSTRASI/TEKS DALAM DESAIN 

 

 

A. KOMPETENSI DASAR 

3.5 Menerapkan prosedur Scanning Gambar/Ilustrasi/Teks Dalam Desain 

4.4 Melalukan proses Scanning Gambar/Ilustrasi/Teks dengan alat scanner dalam desain 

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu: 

1. Siswa dapat mengetahui jenis jenis scanner 

2. Siswa dapat mengetahui langkah langkah scanning 

3. Siswa dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan proses scanning 

 

MATERI PEMBELAJARAN 

1. SCANNER 

Mesin yang dapat menyalin suatu image dan text kedalam bentuk file dan doc 

2. TUJUAN SCANNING 

Mengambil image text /gambar secara digital menggunakan komputer yang kemudian diolah 

menjadi software tertentu 

3. PERBEDAAN SCANNING DENGAN FOTOCOPY 

Scanner mampu mengubah objek fisik ke bentuk digital dimana filenya bisa disimpan 

Sedangkan fotocopy hanya menduplikasi objek fisik tanpa pernah mengubahnya menjadi bentuk 

digital 

4. FUNGSI SCANNING 

 Menyalin berkas 

 Pendokumentasian 

 Pengelolaan berkas 

 pengamanan berkas  

5. JENIS JENIS SCANNING 

a. Scanner Flatbed 

 
• merupakan jenis scanner konvensional yang umum dan banyak ditemui di dalam dunia 

perkantoran dan juga dunia scanning dokumen. 

• Merupakan jenis scanner yang paling banyak digunakan, dan juga dimanfaatkan, karena 
memiliki ukuran yang kecil dan juga kompak, serta kompatibel dengan beberapa ukuran 

kertas standar, seperti legal dan juga letter, hingga kertas A3.  

 

 

 



b. Roller scanner 

 
 

 

• Roller Scanner merupakan jenis scanner yang fungsinya sama seperti flatbed scanner, 
yaitu untuk melakukan pemindaian pada sebuah dokumen atau gambar yang secara fisik 

berbentuk lembaran atau objek yang mudah untuk dipindai.  

• Cara kerjanya sama seperti printer, dimana dokumen atau kertas diletakkan pada ujung 
satunya, kemudian kertas tersebut akan masuk ke dalam mesin scanner, lalu keluar pada 

ujung satunya lagi. 

c. Scanner drum 

 
Scanner ini pada dasarnya merupakan jenis scanner yang luar biasa, terutama dari segi 

resolusi gambar yang dapat dihasilkan. 

d. Hand scanner 

 
• Hand scanner secara umum banyak digunakan sebagai peralatan keamanan, untuk 

mendeteksi dan memindai barang bawaan seseorang,  

 

 

 

 

 

 

 

 



6. CARA KERJA SCANNER 

 
 Tempatkan objek/dokumen 

 Tekan tombol scan, maka scanner akan melakukan proses scanning 

 Munculah cahaya pada mesin yang menunjukan bahwa scanner sedang melakukan 
proses scanning. 

 Hasilnya akan dikirim kesensor CCD (Charge-Coupled Device) 

 untuk dkemudian dikirim lagi ke ADC  

 Dari ADC baru kemudian dikirim ke computer 

 ADC adalah sebuah alat yang bertugas menerima data dari CCD dan merubahnya dalam 
bentuk digital lalu mengirimnya ke komputer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UJI KOMPETENSI 

 

I. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar 

1. Dibawah ini merupakan fungsi scanning, kecuali .. 

a. Menyalin berkas 

b. Pendokumentasian 

c. Menduplikasi obyek fisik 

d. Pengelolaan berkas 

e. pengamanan berkas  

2. Apa nama jenis scanner pada gambar dibawah ini 

 
a. Scanner drum 

b. Hand scanner 

c. Scanner Flatbed  

d. Roller Scanner 

e.  Scanner Film 

3. Apa nama jenis scanner pada gambar dibawah ini 

 
a. Scanner drum 

b. Hand scanner 

c. Scanner Flatbed  

d. Roller Scanner 

e.  Scanner Film 

4. Apa nama jenis scanner pada gambar dibawah ini 

 



a. Scanner drum 

b. Hand scanner 

c. Scanner Flatbed  

d. Roller Scanner 

e.  Scanner Film 

5. Apa nama jenis scanner pada gambar dibawah ini 

 
a. Scanner drum 

b. Hand scanner 

c. Scanner Flatbed  

d. Roller Scanner 

e.  Scanner Film 

6. Apa nama jenis scanner pada gambar dibawah ini 

 
a. Scanner drum 

b. Hand scanner 

c. CT scanner 

d. X-Ray scanner 

e. Scanner Film 

7. Apa nama jenis scanner pada gambar dibawah ini 

 

 
a. Scanner drum 

b. Hand scanner 

c. CT scanner 

d. X-Ray scanner 

e. Scanner Film 



8. sebuah perangkat elektronik yang bisa menangkap gambar dari benda-benda fisik kemudian 

mengubahnya ke dalam format digital.merupakan pengertian dari? 
a. Fotocopy 
b. Scanner 
c. Printer 
d. Kamera 
e. Handphone  

9. Tugas utama alat scanner yaitu …… 

a. Memindai  

b. Mencopy 

c. Mengprint 

d. Menyimpan 

e. Membuka 

10. Yang tidak termasuk tip-tips di dalam merawat scanner yaitu ………. 

a. Jangan biarkan scanner kotor 

b. Jangan biarkan scanner tergores 

c. Hindari bubuk dengan memakai plastic penutup 

d. Bersihkan scanner dengan kuas 

e. Semua betul 

 

 

 
 

 


