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Lampiran 1. Surat Keputusan Pembimbing 
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Lampiran 2. Validasi Instrumen 
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99 
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Lampiran 3. Validasi Ahli Materi 
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Lampiran 4. Validasi Ahli Media 
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Lampiran 5. Surat Ijin Penelitian Fakultas Teknik UNY 
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Lampiran 6. Surat Ijin Penelitian KESBANGPOL DIY 
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Lampiran 7. Surat Ijin Penelitian DIKPORA DIY 

 



116 

Lampiran 8. Surat Ijin Penelitian Majelis PDM Kab. Bantul 
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Lampiran 9. Hasil Penilaian Media Pembelajaran oleh Pengguna Akhir 

 



118 
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Rekap Data Penilaian Pengguna Akhir 
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Lampiran 10. Kartu Bimbingan 
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Lampiran 11. Dokumentasi 
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Lampiran 12. Flowchart 

No Flowchart Keterangan 

1  

 

Tombol SKKD 

menampilkan halaman 

yang berisi Standar 

Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar serta 

Tujuan dari mata 

pelajaran yang dibuat 

media pembelajaran. 

2  

 

 

Tombol Materi 1 

menampilkan sajian 

materi yang didalamnya 

masih ada submenu lagi 

dan menampilkan materi 

sesuai judul submenu. 

Sajian materi bisa berupa 

teks, gambar, animasi, 

dan video. 



124 

3  

 

 

Tombol Materi 2 

menampilkan sajian 

materi yang didalamnya 

masih ada submenu lagi 

dan menampilkan materi 

sesuai judul submenu. 

Sajian materi bisa berupa 

teks, gambar, animasi, 

dan video. 

4  

 

 

 

Tombol Materi 3 

menampilkan sajian 

materi yang didalamnya 

masih ada submenu lagi 

dan menampilkan materi 

sesuai judul submenu. 

Sajian materi bisa berupa 

teks, gambar, animasi, 

dan video serta simulasi. 
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5  

 

Tombol Materi 4 

menampilkan sajian 

materi yang didalamnya 

masih ada submenu lagi 

dan menampilkan materi 

sesuai judul submenu. 

Sajian materi bisa berupa 

teks, gambar, animasi, 

dan video. 

6  

 

Tombol Materi 5 

menampilkan sajian 

materi yang didalamnya 

masih ada submenu lagi 

dan menampilkan materi 

sesuai judul submenu. 

Sajian materi bisa berupa 

teks, gambar, animasi, 

dan video. 
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7  

 

Tombol Referensi 

menampilkan halaman 

berisi sumber referensi 

dari mata pelajaran yang 

disajikan dalam media 

pembelajaran. 

8  

 

Tombol Petunjuk 

menampilkan halaman 

yang berisi berupa ikon-

ikon tombol dan 

fungsinya dalam media 

pembelajaran. 
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9  

 

Tombol Info 

menampilkan halaman 

berisi identitas dari 

pembuat media 

pembelajaran. 

10  

 

 

Tombol Evaluasi 

menampilkan halaman 

evaluasi berupa soal 

pilihan ganda berisi 10 

butir soal. Sebelum 

menjawab diwajibkan 

mengisi nama terlebih 

dahulu, kemudian jawab 

pertanyaan pertama dan 

seterusnya sampai selesai. 

Setelah selesai akan 

menampilkan skor hasil 

dari menjawab 10 

pertanyaan. 
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Lampiran 13. Storyboard 

No Judul Desain Tampilan Keterangan 

1 Halaman Depan 

 

Menampilkan 

animasi opening 

media dengan 

motion tween, 

muncul pilihan 

masuk menu atau 

keluar dari media. 

2 Halaman Menu 

 

Menampilkan menu 

utama dari media. 

3 Halaman SKKD 

 

Menampilkan isi 

dari Standar 

Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar 

serta tujuan. 

4 Halaman Materi 

 

Menampilkan 

materi dari pokok 

bahasan. Ada 5 

materi yang 

didalamnya ada 

submenu lagi. 

Terdapat materi 

dengan bentuk teks, 

gambar, animasi, 

video dan simulasi. 

5 Halaman Evaluasi 

Soal 

 

Soal latihan berupa 

pilihan ganda. Ada 

10 butir soal. 
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6 Halaman Evaluasi 

Hasil 

 

Hasil akhir dari 

menjawab soal 

latihan. 

Menampilkan nama, 

skor, dan jumlah 

jawaban benar 

maupun salah. 

7 Halaman 

Referensi 

 

Menampilkan 

referensi materi 

yang dipaparkan 

dalam media 

pembelajaran yang 

dibuat. 

8 Halaman Info 

Pembuat 

 

Menampilkan 

identitas pembuat 

media 

pembelajaran. 

9 Halaman Petunjuk 

 

Menampilkan 

informasi tentang 

guna tombol dalam 

media pembelajaran 

yang dibuat. 

10 Halaman Keluar 

 

Menampilkan 

halaman keluar, 

berupa pop-up, ada 

2 pilihan tetap dalam 

media jika pilih 

“Ya” dan keluar jika 

pilih “Tidak”. 
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Lampiran 14. Action Script Adobe Flash Professional CS6 

1. Script Code: 

 
Keterangan: 

Perintah untuk memanggil musik dalam Library Adobe Flash 

Professional CS6 yang telah diimport. AS Linkage pada musik diberi nama, 

pada program ini “backsound” kemudian set volume 50% dari suara asli, 

dimulai dari awal (0) diulang 20x. 

 

2. Script Code: 

 
Keterangan: 

Perintah untuk membuat program fullscreen atau layar penuh terhadap 

monitor yang dipakai dengan ratio 16:9 (pada program yang dibuat) 

 

3. Script Code: 

 
Keterangan: 

Perintah untuk menuju suatu frame tertentu dan tetap menjalankan 

frame selanjutnya setelah frame yang dituju. 

 

4. Script Code: 

 
Keterangan: 

Perintah untuk memainkan musik yang tadi sudah dipanggil 

menggunakan perintah pada tombol. 
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5. Script Code: 

 
Keterangan: 

Perintah untuk tombol musik on/nyala atau off/mati. 

 

6. Script Code: 

 
Keterengan: 

Perintah untuk keluar dari program. 

 

7. Script Code: 

 
Keterangan: 

Perintah untuk menuju suatu frame tertentu dan berhenti pada frame 

yang dituju. 

 

8. Script Code: 

 
Keterangan: 

Perintah untuk menghitung dan menampilkan skor yang didapat dari 

menjawab soal pertanyaan pada menu evaluasi. 



132 

Lampiran 15. Perbaikan Masukkan dari Ahli Materi 

1. Bukti perbaikan dari Ahli Materi I 

a. Perbaikan materi agar update dan mendukung pembelajaran masa kini. 

 
Gambar sebelum. 

 
Gambar sesudah. 

 
Contoh penambahan pada materi. 
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b. Pemanfaatan ilustrasi dan gambar dibuat lebih banyak. 

 

Penambahan beberapa ilustrasi yang sebelmnya belum ada. 

 

c. Glosarium 

 

Sebelum ditambah glosarium. 
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Sesudah ditambah glosarium. 

 

2. Bukti perbaikan dari Ahli Materi II 

a. Ditambah materi visual. 

 

 

 

Penambahan beberapa video yang sebelumnya belum ada. 
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Penambahan animasi yang sebelumnya belum ada. 

 

b. Materi disesuaikan dengan kemajuan teknologi kamera (update). 

 

Penambahan beberapa pergerakkan kamera seperi Pedestal, Crab, dan Arc. 
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Lampiran 16. Perbaikan Masukkan dari Ahli Media 

1. Ahli Media I 

Beberapa gambar kurang tajam, perlu perbaikan. 

 

 

Gambar sebelum perbaikan. 

 



137 

 

Gambar sesudah perbaikan. 

 

2. Ahli Media II 

Ikon tombol dibuat lebih familiar. 

 

Tombol play warna hijau sebelumnya berupa gambar mata untuk melihat animasi. 

 

Sebelumnya berupa gambar mata untuk tombol play warna hijau. 
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SILABUS MATA PELAJARAN TEKNIK PENGAMBILAN GAMBAR PRODUKSI 

(PAKET KEAHLIAN MULTIMEDIA) 

                                                                                                                                     

Satuan Pendidikan : SMK/MAK 

Kelas    : XII 

Kompetensi Inti  : 

KI 1   :   Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI 2   :   Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-

aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3   :   Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 

KI 4   :   Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

1.1. Memahami nilai-

nilai keimanan 

dengan menyadari 

hubungan 

keteraturan dan 

kompleksitas alam 

dan jagad raya 

terhadap kebesaran 

Tuhan yang 

menciptakannya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2. Mendeskripsikan 

kebesaran Tuhan 

yang menciptakan 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

berbagai sumber 

energi di alam 

1.3. Mengamalkan nilai-

nilai keimanan 

sesuai dengan ajaran 

agama dalam 

kehidupan sehari-

hari 

2.1. Menunjukkan 

perilaku ilmiah 

(memiliki rasa ingin 

tahu; objektif; jujur; 

teliti; cermat; tekun; 

hati-hati; 

bertanggung jawab; 

terbuka; kritis; 

kreatif; inovatif dan 

peduli lingkungan) 

dalam aktivitas 

sehari-hari sebagai 

wujud implementasi 

sikap dalam 

melakukan 

percobaan dan 

berdiskusi  

2.2. Menghargai kerja 

individu dan 

kelompok dalam 

aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud 

implementasi 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

melaksanakan 

percobaan dan 

melaporkan hasil 

percobaan 

3.1. Memahami jenis 

kamera dan berbagai 

peralatan 

pengambilan gambar 

bergerak 

4.1. Menyajikan 

karateristik dari jenis 

kamera, peralatan 

pengambilan gambar 

bergerak  

 

Jenis dan karasteristik 

kamera video : 

 Kamera video analog 

 Kamera video digital 

 

 

Mengamati: 

 Jenis dan karasteristik 

kamera video analog 

 Jenis dan karasteristik 

kamera video digital 

 

Menanya: 

 Mendiskusikan tentang jenis 

dan karasteristik kamera 

video analog 

 Mendiskusikan tentang jenis 

dan karasteristik kamera 

video digital 

Mengeksplorasi: 

 Eksperimen jenis dan 

karasteristik kamera video 

analog 

 Eksperimen jenis dan 

karasteristik kamera video 

digital 

 

Mengasosiasi: 

Menyimpulkan tentang jenis 

dan karasteristik kamera video 

Tugas: 

Menyelesaikan masalah 

tentang jenis dan 

karasteristik kamera 

video 

Observasi: 

Mengamati 

kegiatan/aktivitas siswa 

secara individu dan 

dalam diskusi dengan  

checklist  lembar 

pengamatan atau dalam 

bentuk lain 

 

 

Portofolio: 

 Hasil kerja 

mandiri/kelompok 

 Bahan Presentasi 

 

Tes: 

Essay dan/atau pilihan 

ganda 

4 JP  BW Arif, Mari 

mengenal video editing,  

Penerbit Andi, 2009, 

Yogyakarta  

 Vaughan Tay, 

Multimedia Making it 

Work, Penerbit Andi, 

2006, Yogyakarta 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

 

Mengkomunikasikan: 

Menyampaikan hasil tentang 

jenis dan karasteristik kamera 

video 

 

3.2. Memahami  format 

video  

4.2. Menyajikan format 

video 

 

 

 

Format Video : 

 Video analog 

 Video digital 

 

 

Mengamati: 

 Format video pada video 

analog 

 Format video pada video 

digital 

 

Menanya: 

 Mendiskusikan format 

video pada video analog 

 Mendiskusikan format  

video pada video digital 

 

Mengeksplorasi: 

 Eksperimen  format video 

pada video analog 

 Eksperimen  format  video 

pada video digital 

 

Mengasosiasi: 

Menyimpulkan tentang 

pelbagai format video 

 

Mengkomunikasikan: 

Menyampaikan hasil tentang 

Tugas: 

Menyelesaikan masalah 

pelbagai format video 

 

Observasi: 

Mengamati 

kegiatan/aktivitas siswa 

secara individu dan 

dalam diskusi dengan  

checklist  lembar 

pengamatan atau dalam 

bentuk lain 

 

Portofolio: 

 Hasil kerja 

mandiri/kelompok 

 Bahan Presentasi 

 

Tes: 

Essay dan/atau pilihan 

ganda 

 4 JP  BW Arif, Mari 

mengenal video editing,  

Penerbit Andi, 2009, 

Yogyakarta  

 Vaughan Tay, 

Multimedia Making it 

Work, Penerbit Andi, 

2006, Yogyakarta 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

pelbagai format video 

 

3.3. Memahami prosedur 

pengoperasian 

kamera video 

 

4.3. Melaksanakan 

prosedur 

pengoperasian 

kamera video 

 

 

Pengoperasian kamera 

video : 

 Prosedur 

menghidupkan, 

merekan dan 

mematikan kamera 

video 

 Seting fitur-fitur pada 

kamera video 

 Media penyimpanan 

rekaman pada kamera 

video 

 

Mengamati: 

 Prosedur menghidupkan, 

merekan dan mematikan 

kamera video 

 Seting fitur-fitur pada 

kamera video 

 Media penyimpanan 

rekaman pada kamera video 

 

Menanya: 

 Mendiskusikan prosedur 

menghidupkan, merekan 

dan mematikan kamera 

video 

 Mendiskusikan seting fitur-

fitur pada kamera video 

 Mendiskusikan tentang 

media penyimpanan 

rekaman pada kamera video 

 

Mengeksplorasi: 

 Eksperimen prosedur 

menghidupkan, merekan 

dan mematikan kamera 

video 

 Eksperimen seting fitur-fitur 

pada kamera video 

 Eksperimen tentang media 

Tugas: 

Menyelesaikan masalah 

pengoperasian kamera 

video 

 

Observasi: 

Mengamati 

kegiatan/aktivitas siswa 

secara individu dan 

dalam diskusi dengan  

checklist  lembar 

pengamatan atau dalam 

bentuk lain 

 

Portofolio: 

 Hasil kerja 

mandiri/kelompok 

 Bahan Presentasi 

 

Tes: 

Essay dan/atau pilihan 

ganda 

12 JP  BW Arif, Mari 

mengenal video editing,  

Penerbit Andi, 2009, 

Yogyakarta  

 Vaughan Tay, 

Multimedia Making it 

Work, Penerbit Andi, 

2006, Yogyakarta 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

penyimpanan rekaman pada 

kamera video 

 

Mengasosiasi: 

Menyimpulkan tentang 

pengoperasian kamera video 

 

 

 

Mengkomunikasikan: 

Menyampaikan hasil tentang 

pengoperasian kamera video 

  

3.4. Memahami teknik 

memegang kamera 

4.4. Menyajikan teknik 

memegang kamera 

video  

 

Teknik memegang 

kamera video  

 Posisi tangan 

 Sikap tubuh 

 

 

 

Mengamati: 

 Posisi tangan  pada saat 

memegang kamera 

 Sikap tubuh pada saat 

memegang kamera 

 

Menanya: 

 Mendiskusikan  posisi 

tangan  pada saat 

memegang kamera 

 Mendiskusikan sikap 

tubuh pada saat 

memegang kamera 

 

Mengeksplorasi: 

 Eksperimen tentang posisi 

tangan  pada saat 

Tugas: 

Menyelesaikan masalah 

teknik memegang 

kamera video 

 

Observasi: 

Mengamati 

kegiatan/aktivitas siswa 

secara individu dan 

dalam diskusi dengan  

checklist  lembar 

pengamatan atau dalam 

bentuk lain 

 

Portofolio: 

 Hasil kerja 

mandiri/kelompok 

 Bahan Presentasi 

4 JP  BW Arif, Mari 

mengenal video editing,  

Penerbit Andi, 2009, 

Yogyakarta  

 Vaughan Tay, 

Multimedia Making it 

Work, Penerbit Andi, 

2006, Yogyakarta 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

memegang kamera 

 Mendiskusikan sikap 

tubuh pada saat 

memegang kamera 

 

Mengasosiasi: 

Menyimpulkan tentang teknik 

memegang kamera video 

 

Mengkomunikasikan: 

Menyampaikan hasil tentang 

teknik memegang kamera 

video 

 

Tes: 

Essay dan/atau pilihan 

ganda 

3.5. Memahami 

pengoperasian 

pencatat adegan 

4.5. Menyajikan teknik 

pengoperasian  

pencatat adegan 

 

 

Pengoperasian 

pencatat adegan 

 Pengenalan 

clapperboard 

 teknik 

pengoperasian 

clapperboard 

 

Mengamati: 

 Pengenalan clapperboard 

pada pengoperasian 

pencatat adegan 

 Teknik pengoperasian 

clapperboard 

 

Menanya: 

 Mendiskusikan 

clapperboard pada 

pengoperasian pencatat 

adegan 

 Mendiskusikan teknik 

pengoperasian 

clapperboard 

 

Mengeksplorasi: 

Tugas: 

Menyelesaikan masalah 

pengoperasian pencatat 

adegan 

 

Observasi: 

Mengamati 

kegiatan/aktivitas siswa 

secara individu dan 

dalam diskusi dengan  

checklist  lembar 

pengamatan atau dalam 

bentuk lain 

 

Portofolio: 

 Hasil kerja 

mandiri/kelompok 

4 JP  BW Arif, Mari 

mengenal video editing,  

Penerbit Andi, 2009, 

Yogyakarta  

 Vaughan Tay, 

Multimedia Making it 

Work, Penerbit Andi, 

2006, Yogyakarta 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

 Eksperimen clapperboard 

pada pengoperasian 

pencatat adegan 

 Eksperimen teknik 

pengoperasian 

clapperboard 

 

Mengasosiasi: 

Menyimpulkan tentang 

pengoperasian pencatat adegan 

 

Mengkomunikasikan: 

Menyampaikan hasil tentang 

pengoperasian pencatat adegan 

 

 Bahan Presentasi 

 

Tes: 

Essay dan/atau pilihan 

ganda 

3.6. Memahami ukuran 

bidang pandang 

pengambilan gambar 

bergerak 

4.6. Menyajikan hasil 

pengambilan gambar 

bergerak berdasarkan 

ukuran bidang 

pandang kamera  

 

 

Ukuran bidang 

pandang pengambilan 

gambar bergerak : 

 Extreme dan  Long 

Shot 

 Medium Long Shot 

 Medium Shot 

 Medium Close up 

 Close up 

 Big Close up 

 Extreme Close up 

 Two shot 

 

 

Mengamati: 

 Pengambilan gambar 

bergerak pada ukuran 

bidang pandang extreme 

dan  Long Shot 

 Pengambilan gambar 

bergerak pada ukuran 

bidang pandang medium 

Long Shot 

 Pengambilan gambar 

bergerak pada ukuran 

bidang pandang medium 

Shot 

 Pengambilan gambar 

bergerak pada ukuran 

Tugas: 

Menyelesaikan masalah 

ukuran bidang pandang 

saat pengambilan 

gambar bergerak 

 

Observasi: 

Mengamati 

kegiatan/aktivitas siswa 

secara individu dan 

dalam diskusi dengan  

checklist  lembar 

pengamatan atau dalam 

bentuk lain 

 

Portofolio: 

16 JP  BW Arif, Mari 

mengenal video editing,  

Penerbit Andi, 2009, 

Yogyakarta  

 Vaughan Tay, 

Multimedia Making it 

Work, Penerbit Andi, 

2006, Yogyakarta 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

bidang pandang medium 

Close up 

 Pengambilan gambar 

bergerak pada ukuran 

bidang pandang close up 

 Pengambilan gambar 

bergerak pada ukuran 

bidang pandang big Close 

up 

 Pengambilan gambar 

bergerak pada ukuran 

bidang pandang extreme 

Close up 

 Pengambilan gambar 

bergerak pada ukuran 

bidang pandang two shot 

 

Menanya: 

 Mendiskusikan 

pengambilan gambar 

bergerak pada ukuran 

bidang pandang extreme 

dan  Long Shot 

 Mendiskusikan 

pengambilan gambar 

bergerak pada ukuran 

bidang pandang medium 

Long Shot 

 Mendiskusikan 

pengambilan gambar 

 Hasil kerja 

mandiri/kelompok 

 Bahan Presentasi 

 

Tes: 

Essay dan/atau pilihan 

ganda 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

bergerak pada ukuran 

bidang pandang medium 

Shot 

 Mendiskusikan 

pengambilan gambar 

bergerak pada ukuran 

bidang pandang medium 

Close up 

 Mendiskusikan 

pengambilan gambar 

bergerak pada ukuran 

bidang pandang close up 

 Mendiskusikan 

pengambilan gambar 

bergerak pada ukuran 

bidang pandang big Close 

up 

 Mendiskusikan 

pengambilan gambar 

bergerak pada ukuran 

bidang pandang extreme 

Close up 

 Mendiskusikan 

pengambilan gambar 

bergerak pada ukuran 

bidang pandang two shot 

 

 

Mengeksplorasi: 

 Eksperimen pengambilan 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

gambar bergerak pada 

ukuran bidang pandang 

extreme dan  Long Shot 

 Eksperimen pengambilan 

gambar bergerak pada 

ukuran bidang pandang 

medium Long Shot 

 Eksperimen pengambilan 

gambar bergerak pada 

ukuran bidang pandang 

medium Shot 

 Eksperimen pengambilan 

gambar bergerak pada 

ukuran bidang pandang 

medium Close up 

 Eksperimen pengambilan 

gambar bergerak pada 

ukuran bidang pandang 

close up 

 Eksperimen pengambilan 

gambar bergerak pada 

ukuran bidang pandang big 

Close up 

 Eksperimen pengambilan 

gambar bergerak pada 

ukuran bidang pandang 

extreme Close up 

 Eksperimen pengambilan 

gambar bergerak pada 

ukuran bidang pandang two 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

shot 

 

Mengasosiasi: 

Menyimpulkan tentang ukuran 

bidang pandang saat 

pengambilan gambar bergerak 

 

Mengkomunikasikan: 

Menyampaikan hasil tentang 

ukuran bidang pandang saat 

pengambilan gambar bergerak 

 

3.7. Memahami sudut 

pandang 

pengambilan gambar 

bergerak 

4.7. Menyajikan hasil 

pengambilan 

gambar bergerak 

berdasarkan  sudut 

pandang 

pengambilan 

gambar  

 

 

Sudut pandang 

pengambilan gambar 

bergerak : 

 Bird eye view 

 Eye level 

 Frog eye 

 Low angle  dan 

diagonal 

 

 

Mengamati: 

 Pengambilan gambar gerak 

dengan sudut pandang bird 

eye view 

 Pengambilan gambar gerak 

dengan sudut pandang eye 

level 

 Pengambilan gambar gerak 

dengan sudut pandang frog 

eye 

 Pengambilan gambar gerak 

dengan sudut pandang low 

angle  dan diagonal 

 

Menanya: 

 Mendiskusikan 

pengambilan gambar gerak 

dengan sudut pandang bird 

Tugas: 

Menyelesaikan masalah 

tentang sudut pandang 

pada pengambilan 

gambar bergerak 

 

Observasi: 

Mengamati 

kegiatan/aktivitas siswa 

secara individu dan 

dalam diskusi dengan  

checklist  lembar 

pengamatan atau dalam 

bentuk lain 

 

Portofolio: 

 Hasil kerja 

mandiri/kelompok 

 Bahan Presentasi 

16 JP  BW Arif, Mari 

mengenal video editing,  

Penerbit Andi, 2009, 

Yogyakarta  

 Vaughan Tay, 

Multimedia Making it 

Work, Penerbit Andi, 

2006, Yogyakarta 
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Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

eye view 

 Mendiskusikan 

pengambilan gambar gerak 

dengan sudut pandang eye 

level 

 Mendiskusikan 

pengambilan gambar gerak 

dengan sudut pandang frog 

eye 

 Mendiskusikan 

pengambilan gambar gerak 

dengan sudut pandang low 

angle  dan diagonal 

 

Mengeksplorasi: 

 Eksperimen pengambilan 

gambar gerak dengan sudut 

pandang bird eye view 

 Eksperimen pengambilan 

gambar gerak dengan sudut 

pandang eye level 

 Eksperimen pengambilan 

gambar gerak dengan sudut 

pandang frog eye 

 Eksperimen pengambilan 

gambar gerak dengan sudut 

pandang low angle  dan 

diagonal 

 

Mengasosiasi: 

 

Tes: 

Essay dan/atau pilihan 

ganda 
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Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

Menyimpulkan tentang sudut 

pandang pada pengambilan 

gambar bergerak 

 

Mengkomunikasikan: 

Menyampaikan hasil tentang 

sudut pandang pada 

pengambilan gambar bergerak 

 

3.8. Memahami 

perekaman suara 

narasi dengan 

kamera  

4.8. Menyajikan hasil 

perekaman suara 

narasi menggunakan 

kamera   

 

 

 

 

Perekaman narasi 

dengan kamera video 

: 

 Peralatan perekam 

audio 

 Proses merekam 

narasi 

 Timecode  

 

 

Mengamati: 

 Peralatan perekam audio 

pada proses perekaman 

narasi dengan kamera 

video 

 Proses merekam narasi 

 Timecode pada proses 

perekaman narasi dengan 

kamera video 

 

 

Menanya: 

 Mendiskusikan  

 

Mengeksplorasi: 

Tugas: 

Menyelesaikan masalah 

pada perekaman narasi 

dengan kamera video 

 

Observasi: 

Mengamati 

kegiatan/aktivitas siswa 

secara individu dan 

dalam diskusi dengan  

checklist  lembar 

pengamatan atau dalam 

bentuk lain 

 

Portofolio: 

 Hasil kerja 

4 JP  BW Arif, Mari 

mengenal video editing,  

Penerbit Andi, 2009, 

Yogyakarta  

 Vaughan Tay, 

Multimedia Making it 

Work, Penerbit Andi, 

2006, Yogyakarta 
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Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

 Eksperimen  

 

Mengasosiasi: 

Menyimpulkan tentang  

 

Mengkomunikasikan: 

Menyampaikan hasil tentang  

mandiri/kelompok 

 Bahan Presentasi 

 

Tes: 

Essay dan/atau pilihan 

ganda 

3.9. Menerapakan 

prosedur penggunaan 

peralatan pendukung 

selama pengambilan 

gambar  

4.9. Menyajikan hasil 

penggunaan 

peralatan 

pendukung selama 

pengambilan 

gambar  

 

 

 

 

 

 

Penggunaan peralatan 

pendukung selama 

pengambilan gambar  

 mengisi dan 

merawat baterai 

selama 

pengambilan 

gambar 

 Penataan kabel-

kabel kamera 

video 

 

 

Mengamati: 

 Teknik mengisi dan 

merawat baterai selama 

pengambilan gambar 

 Penataan kabel-kabel 

kamera video selama 

pengambilan gambar 

 

Menanya: 

 Mendiskusikan teknik 

mengisi dan merawat 

baterai selama pengambilan 

gambar 

 Mendiskusikan penataan 

kabel-kabel kamera video 

selama pengambilan 

gambar 

 

Mengeksplorasi: 

 Eksperimen tentang 

mengisi dan merawat 

baterai selama pengambilan 

gambar 

Tugas: 

Menyelesaikan masalah 

penggunaan peralatan 

pendukung selama 

pengambilan gambar  

 

Observasi: 

Mengamati 

kegiatan/aktivitas siswa 

secara individu dan 

dalam diskusi dengan  

checklist  lembar 

pengamatan atau dalam 

bentuk lain 

 

Portofolio: 

 Hasil kerja 

mandiri/kelompok 

 Bahan Presentasi 

 

Tes: 

Essay dan/atau pilihan 

ganda 

4 JP  BW Arif, Mari 

mengenal video editing,  

Penerbit Andi, 2009, 

Yogyakarta  

 Vaughan Tay, 

Multimedia Making it 

Work, Penerbit Andi, 

2006, Yogyakarta 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

 Eksperimen tentang 

penataan kabel-kabel 

kamera video selama 

pengambilan gambar 

 

Mengasosiasi: 

Menyimpulkan tentang 

penggunaan peralatan 

pendukung selama 

pengambilan gambar 

 

Mengkomunikasikan: 

Menyampaikan hasil tentang 

penggunaan peralatan 

pendukung selama 

pengambilan gambar 

3.10. Menerapkan 

prosedur transfer 

data video ke media 

4.10. Menyajikan hasil 

transfer data video 

ke media 

penyimpan 

 

 

 

Pengcapturean video : 

 Peralatan untuk 

capture video 

 Perangkapt lunak  

untuk capture video  

 Proses capture video 

analog 

 Proses capture video 

digital 

 

 

Mengamati: 

 Peralatan untuk capture 

video 

 Perangkapt lunak  untuk 

capture video  

 Proses capture video 

analog 

 Proses capture video 

digital 

 

Menanya: 

 Mendiskusikan peralatan 

untuk capture video 

 Mendiskusikan perangkapt 

Tugas: 

Menyelesaikan masalah 

tentang pengcapturean 

video 

 

Observasi: 

Mengamati 

kegiatan/aktivitas siswa 

secara individu dan 

dalam diskusi dengan  

checklist  lembar 

pengamatan atau dalam 

bentuk lain 

 

Portofolio: 

8 JP  BW Arif, Mari 

mengenal video editing,  

Penerbit Andi, 2009, 

Yogyakarta  

 Vaughan Tay, 

Multimedia Making it 

Work, Penerbit Andi, 

2006, Yogyakarta 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

lunak  untuk capture video  

 Mendiskusikan proses 

capture video analog 

 Mendiskusikan proses 

capture video digital 

 

Mengeksplorasi: 

 Eksperimen peralatan 

untuk capture video 

 Eksperimen perangkapt 

lunak  untuk capture video  

 Eksperimen proses capture 

video analog 

 Eksperimen proses capture 

video digital 

 

Mengasosiasi: 

Menyimpulkan tentang 

pengcapturean video 

 

Mengkomunikasikan: 

Menyampaikan hasil tentang 

pengcapturean video 

 

 Hasil kerja 

mandiri/kelompok 

 Bahan Presentasi 

 

Tes: 

Essay dan/atau pilihan 

ganda 

3.11.   Memahami 

Skenario 

4.11. Menyajikan hasil 

pembuatan skenario 

 

 

Pembuatan skenario 

 Ide cerita dan outline 

 Skenario 

 

 

Mengamati: 

 Pembuatan ide cerita dan 

outline 

 Pembuatan skenario 

 

Menanya: 

Tugas: 

Menyelesaikan masalah 

pembuatan skenario 

 

Observasi: 

Mengamati 

8 JP  BW Arif, Mari 

mengenal video editing,  

Penerbit Andi, 2009, 

Yogyakarta  

 Vaughan Tay, 

Multimedia Making it 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

  Mendiskusikan pembuatan 

ide cerita dan outline 

 Mendiskusikan pembuatan 

skenario 

 

Mengeksplorasi: 

 Eksperimen tentang 

pembuatan ide cerita dan 

outline 

 Eksperimen tentang 

pembuatan skenario 

 

Mengasosiasi: 

Menyimpulkan tentang 

pembuatan skenario 

 

Mengkomunikasikan: 

Menyampaikan hasil tentang 

pembuatan scenario 

 

kegiatan/aktivitas siswa 

secara individu dan 

dalam diskusi dengan  

checklist  lembar 

pengamatan atau dalam 

bentuk lain 

 

Portofolio: 

 Hasil kerja 

mandiri/kelompok 

 Bahan Presentasi 

 

Tes: 

Essay dan/atau pilihan 

ganda 

Work, Penerbit Andi, 

2006, Yogyakarta 

 

3.12. Memahami 

Storyboard 

4.12. Menyajikan hasil 

pembuatan 

storyboard 

 

 

Pembuatan storyboard 

 Sketsa tokoh cerita  

 Sketsa properti 

 Storyboard 

 

 

Mengamati: 

 Pembuatan sketsa tokoh 

cerita  

 Pembuatan sketsa properti 

 Pembuatan storyboard 

 

Menanya: 

 Mendiskusikan pembuatan 

sketsa tokoh cerita  

 Mendiskusikan pembuatan 

Tugas: 

Menyelesaikan masalah 

pembuatan storyboard 

 

Observasi: 

Mengamati 

kegiatan/aktivitas siswa 

secara individu dan 

dalam diskusi dengan  

checklist  lembar 

pengamatan atau dalam 

12 JP  BW Arif, Mari 

mengenal video editing,  

Penerbit Andi, 2009, 

Yogyakarta  

 Vaughan Tay, 

Multimedia Making it 

Work, Penerbit Andi, 

2006, Yogyakarta 
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Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

sketsa properti 

 Mendiskusikan pembuatan 

storyboard 

 

Mengeksplorasi: 

 Eksperimen tentang 

pembuatan sketsa tokoh 

cerita  

 Eksperimen tentang 

pembuatan sketsa properti 

 Eksperimen tentang 

pembuatan storyboard 

 

Mengasosiasi: 

Menyimpulkan tentang 

pembuatan storyboard 

 

Mengkomunikasikan: 

Menyampaikan hasil tentang 

pembuatan storyboard 

 

bentuk lain 

 

Portofolio: 

 Hasil kerja 

mandiri/kelompok 

 Bahan Presentasi 

 

Tes: 

Essay dan/atau pilihan 

ganda 

3.13. Memahami teknik 

pergerakan kamera 

saat pengambilan 

gambar bergerak 

4.13. Menyajikan hasil  

pengambilan 

gambar bergerak 

berdasarkan teknik 

pergerakan kamera 

 

Pergerakan kamera 

saat pengambilan 

gambar bergerak : 

 Zooming 

 Panning 

 Tilting 

 Crabbing 

 Tracking 

 Pedestal 

Mengamati: 

 Pengambilan gambar 

bergerak dengan zooming 

 Pengambilan gambar 

bergerak dengan panning 

 Pengambilan gambar 

bergerak dengan tilting 

 Pengambilan gambar 

bergerak dengan crabbing 

Tugas: 

Menyelesaikan masalah 

pergerakan kamera saat 

pengambilan gambar 

bergerak 

 

Observasi: 

Mengamati 

kegiatan/aktivitas siswa 

secara individu dan 

16 JP  BW Arif, Mari 

mengenal video editing,  

Penerbit Andi, 2009, 

Yogyakarta  

 Vaughan Tay, 

Multimedia Making it 

Work, Penerbit Andi, 

2006, Yogyakarta 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

 

 

 

 

 Travelling 

 

 

 Pengambilan gambar 

bergerak dengan tracking 

 Pengambilan gambar 

bergerak dengan pedestal 

 Pengambilan gambar 

bergerak dengan travelling 

 

 

Menanya: 

 Mendiskusikan 

pengambilan gambar 

bergerak dengan zooming 

 Mendiskusikan 

pengambilan gambar 

bergerak dengan panning 

 Mendiskusikan 

pengambilan gambar 

bergerak dengan tilting 

 Mendiskusikan 

pengambilan gambar 

bergerak dengan crabbing 

 Mendiskusikan 

pengambilan gambar 

bergerak dengan tracking 

 Mendiskusikan 

pengambilan gambar 

bergerak dengan pedestal 

 Mendiskusikan 

pengambilan gambar 

bergerak dengan travelling 

dalam diskusi dengan  

checklist  lembar 

pengamatan atau dalam 

bentuk lain 

 

Portofolio: 

 Hasil kerja 

mandiri/kelompok 

 Bahan Presentasi 

 

Tes: 

Essay dan/atau pilihan 

ganda 
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Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

 

Mengeksplorasi: 

 Eksperimen pengambilan 

gambar bergerak dengan 

zooming 

 Eksperimen pengambilan 

gambar bergerak dengan 

panning 

 Eksperimen pengambilan 

gambar bergerak dengan 

tilting 

 Eksperimen pengambilan 

gambar bergerak dengan 

crabbing 

 Eksperimen pengambilan 

gambar bergerak dengan 

tracking 

 Eksperimen pengambilan 

gambar bergerak dengan 

pedestal 

 Eksperimen pengambilan 

gambar bergerak dengan 

travelling 

 

Mengasosiasi: 

Menyimpulkan tentang 

pergerakan kamera saat 

pengambilan gambar bergerak 

 

Mengkomunikasikan: 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

Menyampaikan hasil tentang 

pergerakan kamera saat 

pengambilan gambar bergerak 

 

3.14. Memahami 

komposisi obyek 

pada pengambilan 

gambar bergerak 

4.14. Menyajikan hasil  

pengambilan 

gambar bergerak 

dengan berbagai 

variasi komposisi 

obyek 

 

Komposisi obyek pada 

pengambilan gambar 

bergerak : 

 Triangulasi 

 Golden mean 

 Head room 

 Lead room 

 Walking room 

 Frame 

 

 

Mengamati: 

 Pengambilan gambar 

bergerak dengan komposisi 

obyek triangulasi 

 Pengambilan gambar 

bergerak dengan komposisi 

obyek golden mean 

 Pengambilan gambar 

bergerak dengan komposisi 

obyek head room 

 Pengambilan gambar 

bergerak dengan komposisi 

obyek lead room 

 Pengambilan gambar 

bergerak dengan komposisi 

obyek walking room 

 Pengambilan gambar 

bergerak dengan komposisi 

obyek frame 

 

Menanya: 

 Mendiskusikan 

pengambilan gambar 

bergerak dengan komposisi 

obyek triangulasi 

 Mendiskusikan 

Tugas: 

Menyelesaikan masalah 

komposisi obyek pada 

pengambilan gambar 

bergerak 

 

Observasi: 

Mengamati 

kegiatan/aktivitas siswa 

secara individu dan 

dalam diskusi dengan  

checklist  lembar 

pengamatan atau dalam 

bentuk lain 

 

Portofolio: 

 Hasil kerja 

mandiri/kelompok 

 Bahan Presentasi 

 

Tes: 

Essay dan/atau pilihan 

ganda 

12 JP  BW Arif, Mari 

mengenal video editing,  

Penerbit Andi, 2009, 

Yogyakarta  

 Vaughan Tay, 

Multimedia Making it 

Work, Penerbit Andi, 

2006, Yogyakarta 
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Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

pengambilan gambar 

bergerak dengan komposisi 

obyek golden mean 

 Mendiskusikan 

pengambilan gambar 

bergerak dengan komposisi 

obyek head room 

 Mendiskusikan 

pengambilan gambar 

bergerak dengan komposisi 

obyek lead room 

 Mendiskusikan 

pengambilan gambar 

bergerak dengan komposisi 

obyek walking room 

 Mendiskusikan 

pengambilan gambar 

bergerak dengan komposisi 

obyek frame 

 

Mengeksplorasi: 

 Eksperimen pada  

pengambilan gambar 

bergerak dengan komposisi 

obyek triangulasi 

 Eksperimen pada  

pengambilan gambar 

bergerak dengan komposisi 

obyek golden mean 

 Eksperimen pada  
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Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

pengambilan gambar 

bergerak dengan komposisi 

obyek head room 

 Eksperimen pada  

pengambilan gambar 

bergerak dengan komposisi 

obyek lead room 

 Eksperimen pada  

pengambilan gambar 

bergerak dengan komposisi 

obyek walking room 

 Eksperimen pada  

pengambilan gambar 

bergerak dengan komposisi 

obyek frame 

 

Mengasosiasi: 

Menyimpulkan tentang 

komposisi obyek pada 

pengambilan gambar bergerak 

 

Mengkomunikasikan: 

Menyampaikan hasil tentang 

komposisi obyek pada 

pengambilan gambar bergerak 

 

3.15 Memahami tata 

cahaya 

4.15. Mengolah tata 

cahaya untuk 

pengambilan 

Tata cahaya untuk 

pengambilan gambar 

bergerak 

 Kualitas pencahayaan 

Mengamati: 

 Kualitas pencahayaan pada 

pengambilan gambar 

bergerak 

Tugas: 

Menyelesaikan masalah 

tata cahaya untuk 

pengambilan gambar 

bergerak 

8 JP  BW Arif, Mari 

mengenal video editing,  

Penerbit Andi, 2009, 

Yogyakarta  
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Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

gambar bergerak 

 

 

 Sumber cahaya 

 Arah pencahayaan 

 Warna cahaya 

 

 

 Sumber cahaya pada 

pengambilan gambar 

bergerak 

 Arah pencahayaan pada 

pengambilan gambar 

bergerak 

 Warna cahaya pada 

pengambilan gambar 

bergerak 

Menanya: 

 Mendiskusikan kualitas 

pencahayaan pada 

pengambilan gambar 

bergerak 

 Mendiskusikan sumber 

cahaya pada pengambilan 

gambar bergerak 

 Mendiskusikan arah 

pencahayaan pada 

pengambilan gambar 

bergerak 

 Mendiskusikan warna 

cahaya pada pengambilan 

gambar bergerak 

Mengeksplorasi: 

 Eksperimen tentang kualitas 

pencahayaan pada 

pengambilan gambar 

 

Observasi: 

Mengamati 

kegiatan/aktivitas siswa 

secara individu dan 

dalam diskusi dengan  

checklist  lembar 

pengamatan atau dalam 

bentuk lain 

 

Portofolio: 

 Hasil kerja 

mandiri/kelompok 

 Bahan Presentasi 

 

Tes: 

Essay dan/atau pilihan 

ganda 

 Vaughan Tay, 

Multimedia Making it 

Work, Penerbit Andi, 

2006, Yogyakarta 
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Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

bergerak 

 Eksperimen tentang sumber 

cahaya pada pengambilan 

gambar bergerak 

 Eksperimen tentang arah 

pencahayaan pada 

pengambilan gambar 

bergerak 

 Eksperimen tentang warna 

cahaya pada pengambilan 

gambar 

 

Mengasosiasi: 

Menyimpulkan tentang tata 

cahaya untuk pengambilan 

gambar bergerak 

 

Mengkomunikasikan: 

Menyampaikan hasil tentang 

tata cahaya untuk pengambilan 

gambar bergerak 

 

3.16 Memahami 

pembuatan film 

pendek 

4.16    Menyajikan hasil  

pembuatan film 

pendek 

Pembuatan film 

pendek  

 Storyboard 

 Narasi 

 Pencahayaan 

 Pengambilan gambar 

bergerak 

 

Mengamati: 

 Storyboard pada pembuatan 

film pendek  

 Narasi pada pembuatan film 

pendek  

 Pencahayaan pada 

pembuatan film pendek  

 Pengambilan gambar 

Tugas: 

Menyelesaikan masalah 

pembuatan film pendek 

 

Observasi: 

Mengamati 

kegiatan/aktivitas siswa 

secara individu dan 

dalam diskusi dengan  

12 JP  BW Arif, Mari 

mengenal video editing,  

Penerbit Andi, 2009, 

Yogyakarta  

 Vaughan Tay, 

Multimedia Making it 

Work, Penerbit Andi, 

2006, Yogyakarta 
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Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

bergerak pada pembuatan 

film pendek  

 

Menanya: 

 Mendiskusikan storyboard 

pada pembuatan film 

pendek  

 Mendiskusikan narasi pada 

pembuatan film pendek  

 Mendiskusikan 

pencahayaan pada 

pembuatan film pendek  

 Mendiskusikan 

pengambilan gambar 

bergerak pada pembuatan 

film pendek 

Mengeksplorasi: 

 Eksperimen tentang 

storyboard pada pembuatan 

film pendek  

 Eksperimen tentang narasi 

pada pembuatan film 

pendek  

 Eksperimen tentang 

pencahayaan pada 

pembuatan film pendek  

 Eksperimen tentang 

pengambilan gambar 

bergerak pada pembuatan 

film pendek 

checklist  lembar 

pengamatan atau dalam 

bentuk lain 

 

Portofolio: 

 Hasil kerja 

mandiri/kelompok 

 Bahan Presentasi 

 

Tes: 

Essay dan/atau pilihan 

ganda 
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Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

Mengasosiasi: 

Menyimpulkan tentang 

pembuatan film pendek 

Mengkomunikasikan: 

Menyampaikan hasil tentang 

pembuatan film pendek 

 

 




