
MODEL KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN 

PROGRAM KEAHLIAN: 
MULTIMEDIA 

SILABUS - MULTIMEDIA 
    Halaman  1 dari  9 halaman 

 

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA 
Jl. AM. Sangaji 47 Telp. (0274) 513490 Fax. (0274) 513490 Yogyakarta 
E-Mail : info@smk2-yk.sch.id     Website : http://www.smk2-yk.sch.id   

 

 
SILABUS 

NAMA SEKOLAH : SMK Negeri 2 Yogyakarta 
MATA PELAJARAN : KOMPETENSI KEJURUAN (ANIMASI) 
KELAS/SEMESTER :  XI / 3 
STANDAR KOMPETENSI : Menguasai cara menggambar Kunci untuk Animasi 
KODE KOMPETENSI : 072.KK.008 
ALOKASI WAKTU : 61 X 45 menit 
 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN 
ALOKASI WAKTU 

SUMBER 
BELAJAR 

TM PS PI 

1. Menjelaskan syarat animasi  Mengidentifikasikan syarat 
animasi storyboard,layout dan 
instruksi sutradara atau lembaran 
kamera yang sesuai. 

 Mengidentifikasikan i semua 
syarat animasi yang relevan dari 
pecahan waktu dan suara. 

 Syarat-syarat animasi  Mengidentifikasi syarat animasi, 
storyboard, layout, instruksi 
sutradara dan atau lembaran 
kamera dengan teliti 

 Mengidentifikasi semua syarat 
animasi berdasarkan pembagian 
waktu dengan teliti 

 Mengidentifikasi semua syarat 
animasi berdasarkan pembagian 
suara dengan teliti 

 Ujian tulis 
 Ujian lisan 
 Observasi 

2 4 (8)   Laporan 
praktek 
Industri dari 
Panakaran 
bening Studio. 

 Software 
multimedia 
pembuat 
animasi 

 Ari Maulana 
dan Karina 
Nasution, 
“Draw and 
Animate with 
flash”,  Elex 
Media 
Komputindo 

 Internet 

2. Membuat gambar kunci  Membuat gambar kunci yang 
mencerminkan : 
- Detail garis besar dalam 

storyboard dan layout 

 Gambar kunci dalam pembuatan 
animasi 

 Membuat gambar kunci secara 
cermat yang mencerminkan 
detail garis besar dalam 
storyboard dan layout 

 Ujian tulis 
 Ujian lisan 
 Observasi 
 Ujian praktek 

10 20(40)   Laporan 
praktek 
Industri dari 
Panakaran 
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MODEL KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN 

PROGRAM KEAHLIAN: 
MULTIMEDIA 

SILABUS - MULTIMEDIA 
    Halaman  2 dari  9 halaman 

 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN 
ALOKASI WAKTU 

SUMBER 
BELAJAR 

TM PS PI 

- Instruksi sutradara 
- Camera sheet 
- ‘action’ seperti yang digariskan 

dengan waktu 
- Mengikuti pecahan soundtrack 

ketika membuat gambar 
 Membuat gambar kunci 

secukupnya untuk menetapkan 
‘action’ dan meyakinkan bahwa 
gambar-gambar itu standar yang 
ditetapkan oleh desain/model 

 Membuat gambar kunci yang 
masih dalam batasan produksi 

 Membuat gambar kunci secara 
cermat yang mencerminkan 
instruksi sutradara 

 Membuat gambar kunci secara 
cermat yang mencerminkan 
camera sheet 

 Membuat gambar kunci secara 
cermat yang mencerminkan 
waktu aksi 

 Membuat gambar kunci yang 
secukupnya sesuai dengan 
standar yang telah ditetapkan 
oleh desain/ model 

 Menetapkan ‘action’ dengan 
benar berdasarkan gambar 
kunci yang telah dibuat  

 Membuat gambar kunci yang 
masih dalam batasan produksi 

bening Studio. 
 Software 

multimedia 
pembuat 
animasi 

 Ari Maulana 
dan Karina 
Nasution, 
“Draw and 
Animate with 
flash”,  Elex 
Media 
Komputindo 

 Internet 

3. Mengatur dan melengkapi 
gambar kunci 

 Mengoreksi Gambar kunci setelah 
dilihat oleh personil yang relevan 

 Melabelisasi gambar kunci 
pecahan animasi dengan jelas, 
yang menunjukkan pemindahan 
diantara gambar 

 Menyimpan Gambar kunci secara 
jelas dengan aman. 

 Koreksi, penamaan dan 
penyimpan gambar kunci 

 Mengkoreksi gambar kunci 
setelah dilihat oleh personil yang 
relevan 

 Memberi penandaan/label pada 
gambar kunci yang 
menunjukkan adanya 
pemindahan di antara gambar 
animasi dengan teliti 

 Mengidentifikasi gambar kunci 
secara jelas 

 Menyimpan gambar kunci 
dengan benar 

 Ujian tulis 
 Ujian lisan 
 Observasi 
 Ujian praktek 

10 15(30)   Laporan 
praktek 
Industri dari 
Panakaran 
bening Studio. 

 Software 
multimedia 
pembuat 
animasi 

 Ari Maulana 
dan Karina 
Nasution, 
“Draw and 
Animate with 
flash”,  Elex 
Media 
Komputindo 
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MODEL KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN 

PROGRAM KEAHLIAN: 
MULTIMEDIA 

SILABUS - MULTIMEDIA 
    Halaman  3 dari  9 halaman 

 

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA 
Jl. AM. Sangaji 47 Telp. (0274) 513490 Fax. (0274) 513490 Yogyakarta 
E-Mail : info@smk2-yk.sch.id     Website : http://www.smk2-yk.sch.id   

 
 

SILABUS 
NAMA SEKOLAH : SMK Negeri 2 Yogyakarta 
MATA PELAJARAN : KOMPETENSI KEJURUAN (ANIMASI) 
KELAS/SEMESTER : XI / 3 
STANDAR KOMPETENSI : Menguasai cara menggambar Clean-up dan Sisip 
KODE KOMPETENSI : 072.KK.009 
ALOKASI WAKTU : 50 X 45 menit 
 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN 
ALOKASI WAKTU 

SUMBER 
BELAJAR 

TM PS PI 

1. Menemukan syarat-syarat 
gambar yang asli 

 Menjelaskan Semua syarat 
gambar asli yang terdapat pada 
lembaran-lembaran model, 
gambar kunci dan instruksi 
sutradara atau camera sheet. 

 Mengumpulkan semua lembaran 
model yang sesuai untuk 
referensi 

 Memeriksa  semua gambar kunci 
yang menunjukkan masalah atau 
kesalahan menurut orang yang 
cocok 

 Memeriksa semua penggalan 
animasi yang berlawanan dengan 
camera sheet, yang menunjukkan 
masalah atau kesalahan pada 
personil yang relevan 

 Syarat-syarat gambar asli  Menjelaskan syarat-syarat 
gambar asli dengan benar 

 Mengidentifikasi gambar asli 
yang terdapat pada lembaran-
lembaran model dengan cermat 

 Mengidentifikasi gambar asli 
yang terdapat pada gambar 
kunci dengan cermat 

 Mengidentifikasi gambar asli 
yang terdapat pada instruksi 
sutradara dengan cermat 

 Mengidentifikasi gambar asli 
yang terdapat pada camera 
sheet dengan cermat 

 Mengumpulkan semua 
lembaran model yang sesuai 
untuk referensi dengan cermat 

 Memeriksa semua gambar 
kunci yang dapat menyebabkan 
masalah pada rangkaian 
animasi dengan teliti 

 Memeriksa semua penggalan 
animasi yang berlawanan 
dengan camera sheet yang 

 Ujian tulis 
 Ujian lisan 
 Observasi 

2 4(8)   Laporan 
praktek 
Industri dari 
Panakaran 
bening 
Studio. 

 Software 
multimedia 
pembuat 
animasi 

 Ari Maulana 
dan Karina 
Nasution, 
“Draw and 
Animate with 
flash”,  Elex 
Media 
Komputindo 
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MODEL KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN 

PROGRAM KEAHLIAN: 
MULTIMEDIA 

SILABUS - MULTIMEDIA 
    Halaman  4 dari  9 halaman 

 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN 
ALOKASI WAKTU 

SUMBER 
BELAJAR 

TM PS PI 

dapat menyebabkan masalah 
atau kesalahan 

2. Membuat gambar-gambar 
asli 

 Memastikan bahwa gambar-
gambar asli itu dibuat dalam 
batasan produksi. 

 Menyesuiakan gambar asli 
dengan kunci animasi  

 Memastikan desain yang 
disetujui/lembaran-lembaran 
model tercermin persis dalam 
gambar-gambar asli yang 
dianggap sebagai standar yang 
disepakati. 

 Mengcopikan semua pecahan 
animasi ke dalam gambar asli 
dan diberi nomor dengan cermat. 

 Mengidentifikasi gambar asli dan 
disimpan dengan aman  

 Membagikan Gambar kunci asli 
kepada personil yang relevan 
bilamana diperlukan 

 Membetulkan pada gambar asli 
dilakukan seperlunya setelah 
berkonsultasi dengan personil 
yang sesuai. 

 Pembuatan gambar asli  Memastikan bahwa gambar-
gambar asli yang dibuat masih 
dalam batasan produksi dengan 
teliti 

 Menyesuaikan gambar asli 
dengan gambar kunci animasi 
dengan teliti 

 Memastikan bahwa desain yang 
telah disetujui/ lembaran-
lembaran model tercermin 
persis dalam gambar asli yang 
dianggap sebagai standar yang 
disepakati 

 Menggandakan semua pecahan 
animasi ke dalam gambar asli 
dengan teliti 

 Memberi nomor hasil 
penggandaan dengan cermat 

 Mengidentifikasi gambar asli 
dengan cermat 

 Menyimpan gambar asli dengan 
benar 

 Membagikan gambar kunci asli 
kepada personil yang relevan  

 Membetulkan gambar asli 
setelah dikonsultasikan dengan 
personil yang relevan 

 Ujian tulis 
 Ujian lisan 
 Ujian praktek 
 Observasi 

10 10(20)   Laporan 
praktek 
Industri dari 
Panakaran 
bening 
Studio. 

 Software 
multimedia 
pembuat 
animasi 

 Ari Maulana 
dan Karina 
Nasution, 
“Draw and 
Animate with 
flash”,  Elex 
Media 
Komputindo 

3. Mengidentifikasi syarat-
syarat gambar tiga dimensi 

 Memeriksa gambar kunci asli, 
yang menunjukkan masalah atau 
kesalahan dengan orang yang 
relevan. 

 Memeriksa semua pecahan 
animasi pada camera sheet, yang 
menunjukkan masalah atau 
kesalahan dengan personil yang 
sesuai. 

 Syarat-syarat gambar tiga 
dimensi 

 Memeriksa ulang gambar kunci 
asli yang menunjukkan masalah 
atau kesalahan dengan orang 
yang relevan dengan teliti 

 Memeriksa ulang semua 
pecahan animasi pada camera 
sheet, yang menunjukkan 
masalah atau kesalahan 
dengan personil yang sesuai 
dengan teliti 

 Ujian tulis 
 Ujian lisan 
 Observasi 

2 4(8)   Laporan 
praktek 
Industri dari 
Panakaran 
bening 
Studio. 

 Software 
multimedia 
pembuat 
animasi 

 Ari Maulana 
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MODEL KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN 

PROGRAM KEAHLIAN: 
MULTIMEDIA 

SILABUS - MULTIMEDIA 
    Halaman  5 dari  9 halaman 

 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN 
ALOKASI WAKTU 

SUMBER 
BELAJAR 

TM PS PI 

dan Karina 
Nasution, 
“Draw and 
Animate with 
flash”,  Elex 
Media 
Komputindo 

  Komputer 

4. Membuat gambar tiga 
dimensi 

 Memastikan bahwa gambar-
gambar tiga dimensi itu 
diproduksi dalam batasan 
produksi. 

 Memastikan bahwa gambar tiga 
dimensi itu persis menunjukkan: 
- Informasi yang terkandung 

dalam pecahan-pecahan 
animasi 

- Kesepakatan dengan 
design/lembaran-lembaran 
model 

- Persetujuan standarisasi  
 Memahami dengan cermat dan 

akurat gambar asli kunci itu pada 
gambar-gambar tiga dimensi. 

 Mengikuti pecahan soundtrack 
yang tersedia 

 Menyedikan  gambar-gambar tiga 
dimensi pada personil yang 
relevan bilamana diperlukan  

 Melakukan  koreksi seperlunya 
pada gambar tiga dimensi itu 
setelah berkonsultasi dengan 
personil yang relevan 

 Pembuatan gambar tiga dimensi  Memastikan bahwa gambar-
gambar tiga dimensi itu 
diproduksi dalam batasan 
produksi. 

 Memastikan bahwa gambar tiga 
dimensi menunjukkan: 
- Informasi yang terkandung 

dalam pecahan-pecahan 
animasi 

- Kesepakatan dengan 
design/lembaran-lembaran 
model 

- Persetujuan standarisasi 
 Meletakkan dengan cermat dan 

akurat gambar asli kunci pada 
gambar-gambar tiga dimensi. 

 Menyediakan gambar-gambar 
tiga dimensi pada personil yang 
relevan bilamana diperlukan  

 Melakukan koreksi seperlunya 
pada gambar tiga dimensi itu 
setelah berkonsultasi dengan 
personil yang relevan 

 Ujian tulis 
 Ujian lisan 
 Observasi 
 Ujian praktek 

4 8(16)   Laporan 
praktek 
Industri dari 
Panakaran 
bening 
Studio. 

 Software 
multimedia 
pembuat 
animasi 

 Ari Maulana 
dan Karina 
Nasution, 
“Draw and 
Animate with 
flash”,  Elex 
Media 
Komputindo  

 Storyboard, 
layout, 
instruksi 
sutradara dan 
atau 
lembaran 
kamera 

 Komputer 

5. Menampilkan karya seni 
digital 3D 

 Grafik diuji dan dijalankan 
sebagai bagian dari tampilan 
multimedia 

 Gambar digital disiapkan secara 
professional untuk tampilan 
multimedia menggunakan ‘mount 
cutter’ 

 Memberi judul grafik dan 

 Karya seni digital 3D  Menjalankan software penguji 
gambar digital 

 Memuat gambar digital hasil 
olah 

 Menguji tampilan rangkaian 
multimedia 

 Memberikan label pada gambar 
digital hasil olah 

 Observeasi 
 Ujian lisan 
 Portofolio 
 Ujian praktek 

2 4(8) -  Software 
multimedia 
pembuat 
animasi 

 Ari Maulana 
dan Karina 
Nasution, 
“Draw and 
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MODEL KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN 

PROGRAM KEAHLIAN: 
MULTIMEDIA 

SILABUS - MULTIMEDIA 
    Halaman  6 dari  9 halaman 

 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN 
ALOKASI WAKTU 

SUMBER 
BELAJAR 

TM PS PI 

melaminating sesuai ukuran 
tampilan  

 Menampilkan Karya seni digital 
besar yang tidak berwarna 
dibawah screened glass atau 
Perspex 

 Mempublikasikan Gambar secara 
elektronik bila diperlukan 

 Mencetak gambar digital hasil 
olah 

 Mengemas gambar hasil cetak 
sesuai dengan kebutuhan 

 Menutup software penguji 
gambar digital sesuai dengan 
prosedur 

Animate with 
flash”,  Elex 
Media 
Komputindo l 

 Alat pencetak 
gambar digital 

 Alat laminasi 
 Komputer 
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MODEL KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN 

PROGRAM KEAHLIAN: 
MULTIMEDIA 

SILABUS - MULTIMEDIA 
    Halaman  7 dari  9 halaman 

 

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA 
Jl. AM. Sangaji 47 Telp. (0274) 513490 Fax. (0274) 513490 Yogyakarta 
E-Mail : info@smk2-yk.sch.id     Website : http://www.smk2-yk.sch.id   

 
 

SILABUS 
NAMA SEKOLAH : SMK Negeri 2 Yogyakarta 
MATA PELAJARAN : KOMPETENSI KEJURUAN (ANIMASI) 
KELAS/SEMESTER : XI / 4 
STANDAR KOMPETENSI : Menguasai dasar animasi Stop Motion (Bidang Datar) 
KODE KOMPETENSI : 072.KK.010 
ALOKASI WAKTU : 105 X 45 menit 
 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN 
ALOKASI WAKTU 

SUMBER 
BELAJAR 

TM PS PI 

1. Mendeskripsikan syarat-
syarat animasi 

 Mengkoordinasikan dengan 
personil yang relevan dan 
dipastikan syarat-syarat grafik 
dan visual sehingga syarat-syarat 
tersebut terpenuhi dalam animasi 
yang dibuat. 

 Mengidentifikasi batasan produksi 
yang memerlukan pertimbangan 
termasuk sumber dan peralatan 
yang ada. 

 Melakukan persetujuan dengan 
personil yang sesuai untuk 
persyaratan dan standard 
animasi yang dibuat. 

 Mengidentifikasi syarat-syarat 
sumber, materi, stok dan 
peralatan yang ada. 

 Mengidentifikasi jenis kunci 
animasi yang diperlukan untuk 
produksi. 

 Syarat-syarat pembuatan animasi  Mengidentifikasi syarat-syarat 
grafik yang diperlukan dalam 
pembuatan animasi dengan 
benar 

 Mengidentifikasi syarat-syarat 
visual yang diperlukan dalam 
pembuatan animasi dengan 
benar 

 Mengidentifikasi batasan-
batasan produksi (sumber dan 
peralatan) untuk pembuatan 
animasi 

 Mendiskusikan syarat-syarat 
sumber, materi, stok dan 
peralatan yang akan digunakan 
dalam pembuatan animasi 

 Mengidentifikasi syarat-syarat 
sumber, materi, stok dan 
peralatan yang akan digunakan 
dalam pembuatan animasi 
dengan cermat 

 Mengidentifikasi jenis kunci 
animasi yang diperlukan untuk 
produksi dengan cermat 

 Ujian tulis 
 Ujian lisan 
 Observasi 

10 5(10)   Buku panduan 
pembuatan 
animasi 

 Software 
multimedia 
pembuat 
animasi 

 Storyboard, 
layout, 
instruksi 
sutradara dan 
atau lembaran 
kamera 
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MODEL KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN 

PROGRAM KEAHLIAN: 
MULTIMEDIA 

SILABUS - MULTIMEDIA 
    Halaman  8 dari  9 halaman 

 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN 
ALOKASI WAKTU 

SUMBER 
BELAJAR 

TM PS PI 

2. Membuat model warna dan 

tempat warna 

 Pembuatan kunci-kunci animasi 

dan image yang mencerminkan: 

- Pembuatan grafik atau detail 

visual kerangka laporan 

- Materi dan peralatan yang 

diperlukan untuk produksi 

- Detail dan maksud dari 

storyboard 

- Detail dan isi layout  

 Membuat Penggalan soundtrack 

yang diberikan diikuti ketika 

membuat kunci dan image 

animasi 

 Membuat Catatan Sutradara atau 

camera sheet diikuti dan 

dipastikan bahwa waktu kunci 

animasi dan image tercermin 

dalam tindakan 

 Membuat sejumlah image 

animasi yang cukup untuk 

menetapkan tindakan dan 

dipastikan image tersebut sesuai 

dengan kunci-kunci animasi. 

 Mengidentifikasi kunci animasi 

dengan jelas dan dipastikan 

kunci-kunci animasi tersebut 

cukup standard untuk 

penyelesaian animasi 

 Pencitraan yang dianimasikan  

 Pembuatan animasi  Membuat kunci-kunci animasi 

dan image yang mencerminkan: 

- Pembuatan grafik atau detail 

visual kerangka laporan 

- Materi dan peralatan yang 

diperlukan untuk produksi 

- Detail dan maksud dari 

storyboard 

- Detail dan isi layout  

 Mengikuti penggalan soundtrack 

yang diberikan dengan cermat 

ketika membuat kunci dan 

image animasi 

 Mengikuti Catatan Sutradara 

atau camera sheet dan 

memastikan bahwa waktu kunci 

animasi dan image tercermin 

dalam tindakan 

 Membuat sejumlah image 

animasi yang cukup untuk 

menetapkan tindakan dan 

memastikan image tersebut 

sesuai dengan kunci-kunci 

animasi. 

 Mengidentifikasi kunci animasi 

dengan jelas dan memastikan 

kunci-kunci animasi tersebut 

cukup standard untuk 

penyelesaian animasi 

 Ujian tulis 

 Ujian lisan 

 Observasi 

 Ujian praktek 

20 70(140)   Buku panduan 

pembuatan 

animasi 

 Software 

multimedia 

pembuat 

animasi 

 Storyboard, 

layout, 

instruksi 

sutradara dan 

atau lembaran 

kamera 

 Komputer 
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MODEL KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN 

PROGRAM KEAHLIAN: 
MULTIMEDIA 

SILABUS - MULTIMEDIA 
    Halaman  9 dari  9 halaman 

 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN 
ALOKASI WAKTU 

SUMBER 
BELAJAR 

TM PS PI 

 Mengidentifikasi Image rekaman 

dan menyimpan dengan aman, 

serta diberikan kepada personil 

yang relevan bilamana perlu. 

 Menganimasikan citra yang 

telah disiapkan 

 Mengidentifikasi image rekaman 

dan menyimpan dengan aman, 

serta memberikan kepada 

personil yang relevan bilamana 

perlu. 

 
Keterangan : TM : Tatap Muka di Sekolah 
 PS : Praktek di Sekolah 
 PI : Praktek di Dunia Industri/Perusahaan. 
 
 

Mengetahui, 
Kepala SMK N 2 Yogyakarta 
 
 
 
 
Drs. Paryoto, MT 
NIP. 19641214 199003 1 007 

 
 
 
 
 

 

Yogyakarta,  
Guru Bidang Studi 

 
 

                                                                         
 

Arif Eka Prasetya, S.Pd.T .                                                                                           
NIP 19860929 201001 1 006 
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